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HET POORTERBOEK VAN ROTTERDAM
(vervolg)

2006. Steve Plesterius, II, 8-2-1720, gbv. 's Graverihage.
2007. Willem Morison, II, 16-2-1720, gbv. Bornstenes gelegen in Schotland.
2008. Dirk Bruijnenberg, III, 16-2-1720, gbv. Bergkammen gelegen in 't Keurvursten-

dom van Brandenburg. (Gratis als sijnde de coetsier van den Heer Burgemeester
van Meel).

2009. Jacobus Mol, II, 19-2-1720, gbv. Dordregt.
2010. Cornelis Rijche. II, 23-2-1720, gbv. Dordregt.
2011. Willem Eben, I, 26-2-1720, gbv. Beugen gelegen in 't Land van Kuijk.
2012. Dirk Menijt, II, 26-2-1720, gbv. Moordregt.
2013. Inse Janse, II, 2-3-1720, gbv. Ameland.
2014. Benjamijn Arrenbergh, II, 8-3-1720, gbv. Dordregt.
2015. Johannes Eijbeeck, I, 9-3-1720, gbv. Bergen op Zoom.
2016. James hving, I, 11-3-1720, gbv. Brots gelegen in de parochie van Kirk Patrik

in 't Westen van Schotland.
2017. Krijn Adamse Ooms, II, 15-3-1720, gbv. Groot Ammers.
2018. Bernardus Brouwers, I, 18-3-1720, gbv. Dordregt.
2019. Carel Ploncket, II, 25-3-1720, gbv. Oostende.
2020. Robbert Clerck, I, 26-3-1720, gbv. Norwits in Engeland.
2021. William Lamb, I, 28-3-1720, gbv. Norwidts gelegen in Engeland.
2022. Thomas van Banke, I, 28-3-1720, 's-Gravenhage.
2023. Hendrik Vonk, III, 4-4-1720, gbv. Lis.
2024. Richard Haylor, I, 4-4-1720, gbv. Niw Shoream in Engeland.
2025. Theodoris van den Steen, I, 4-4-1720, gbv. Ravesteijn gelegen bij de Graeff.
2026. Willem Bolck, I, 6-4-1720, gbv. Zutphen.
2027. d. Hr. Hendrik van der Heijm Jansz., I, 9-4-1720, gbv. Vlissingen.
2028. Jan Janse van der Arent, I, 10-4-1720, gbv. Kralingen.
2029. Hendrik Overburij, I, 11-4-1720, gbv. Londen.
2030. Charles Joseph Guitlaumot de la Bergerie, I, 12-4-1720, gbv. Dosmé gelegen in

Vranckrijck.
2031. Everhard Bauwer, I, 12-4-1720, gbv. Deventer.
2032. Reijndert Frederikse Bon Avontuijre, I, 12-4-1720, gbv. Alkmaar.
2033. Cornelis Faessen, I, 13-4-1720. gbv. Leur gelegen in de Baronnie van Breda.
2034. Philips Gijsels, II. 15-4-1720, gbv. Bockhoven.
2035. James Miller, I, 19-4-1720. gbv. Dublin in Ierland.
2036. Johannes Grcser, I, 20-4-1720, gbv. Amsterdam.
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2037. Nicolaes Lugtenhoff, I, 23-4-1720, gbv. Gorcum.
2038. Jan van Druijte. II, 24-4-1720, gbv. Thicl.
2039. Dirk Heijink, I, 24-4-1720, gbv. Vorden geleren in 't Graefschap Zutphen.
2040. Cornelis Mutsaert. I, 24-4-1720, gbv. Sprang"
2041. Casper Laekmans, I, 25-4-1720, gbv. Appeldoorn gelegen in 't Land van Kleeff.
2042. Cornelis Pieterse Kap, II, 26-4-1720, gbv. Vlaerding.
2043. Willem Mus. II, 27-4-1720, gbv. Klunder.
2044. Pieter Kolk. I, 29-4-1720, gbv. Heusden.
2045 Guilliaume Borde, I, 29-4-1720, gbv. Eymet in Vrankrijck.
2046. Rokus Ottervanger, L, 7-5-1720, gbv. Sleewijck.
2047. Willem van Rhijn, II, 9-5-1720, gbv. Rijswijck.
2048. Jan van Lochcm, I, 13-5-1720, gbv. Wageningen.
2049. Jacobus Romeijn, II, 13-5-1720, gbv. Worcum.
2050. George Jacob Schonenberg, I, 13-5-1720, gbv. Meulenberg gelegen in 't Graeff-

schap van der Marck.
2051. Arent Teunisse de Boo, I, 13-5-1720, gbv. den Briel.
2052. Gerrit van Wolde, I, 16-5-1720, gbv. 's Gravenhage.
2053. Francois Boon, I, 22-5-1720, gbv. Amsterdam.
2054. Willim Lee. II, 22-5-1720, gbv. Braedlinton in Engeland.
2055. Jacobus Picoi. II, 27-5-1720, gbv. Wesel.
2056. Eeuwout van Herck, II, 29-5-1720, gbv. Ouwerkerk.
2057. Klaes van der Werft II, 29-5-1720, gbv. Waddingsveen.
2058. Joseph Long, I, 8-6-1720, gbv. Whatheij gelegen in het Graeffschap van Sommer-

set in Engeland.
2059. Gijsbert van Ooijen, I, gbv. Dordregt, 10-6-1720.
2060. Anthonij van de Middegael, II, 17-6-1720, gbv. Kuijk gelegen omtrent Nimwegen.
2061. Cornelis Tijsse de Bot, I, 18-6-1720, gbv. Kralingen.
2062. Pieter Engels. I, 19-6-1720, gbv. Rutsinkhoven gelegen in 't Bergsland in het

gebied van de keurvorst van de Pais.
2063. Hendrik Coltes, II, 19-6-1720, gbv. Roxby in Engeland.
2064. Abraham Tweits, I, 20-6-1720, gbv. Londen in Engeland.
2065. Cornelis van de Meeberg, II, 24-6-1720, gbv. Zevenbergen.
2066. Nicolaes Coree, II, 27-6-1720, gbv. Wesel.
2067. Lowijs de Latour, I, 5-7-1720, gbv. 's Gravenhage.
2068. Jacobus Janson, II, 5-7-1720, gbv. Antwerpen.
2069. Richard Holden, II, 8-7-1720, gbv. Greenwich gelegen bij Londen in Engeland.
2070. Johannes Otterbosch, I, 11-7-1720, gbv. Steenwijk gelegen in Overijsel.
2071. Huijbert van Berge, II, 13-7-1720, gbv. Dordregt.
2072. Jan van Osch, II, 22-7-1720, gbv. Amerongen.
2073. Thomas Willonghbij, I, 23-7-1720, gbv. Londen.
2074. James Kerbij, I, 25-7-1720, gbv. Londen.
2075. Cernelis van Koeverden. II, 27-7-1720, gbv. Dordregt.
2076. Johanna Kimijser. Jongedogter, I, 1-8-1720, gbv. Dordregt.
2077. Willem Pergillis, II, 2-8-1720, gbv. Bornstenes in Schotland.
2078. Hendrik ten Huntvelt, II, 5-8-1720, gbv. Eenscheyde gelegen in Overijssel.
2079. Lourens Sinis Hottinga, I, 5-8-1720, gbv. Wildam gelegen in Vriesland.
2080. Ralph Snowdon, I, 8-8-1720, gbv. Neucasteel gelegen in Engeland.
2081. Hendrik Been, II, 8-8-1720, gbv Amsterdam.
2082. Sijmon Breux, I, 8-8-1720, gbv. 's Gravenhage.
2083. Willem Erkelens, I, 10-8-1720, gbv. Amsterdam.
2084. Antoine de Jossaud, I, 10-8-1720, gbv. Geneve in Switserland.
2085. Vincent Limpkers, III, 12-8-1720, gbv. Westervoort gelegen bij Aernhem (Gratis

als sijnde de coetsier van den Heer Burgemeester Groeninx).
2086. Gerrit van Barnevelt, I, 19-8-1720, gbv. Aernhem.
2087. Jacob van Weegel, I, 27-8-1720, gbv. Twellee gelegen in Gelderland.
2088. Willem Jacobse Leeuwenburgh, I, 29-8-1720, gbv. Rijerkerck.
2089. Hendrik Hendrikse Oostendorp, I, 3-9-1720, gbv. 's Gravenhage.
2090. Marinus Adrianus van Ardenne, I, 7-9-1720, gbv. Mil gelegen in 't Land van

Kuijk, out ontrent acht jaeren (Is als Poorter aengenomen, dog sal sijn jaeren
van discretie bekomen hebbende, den Eed daer toe staende nae behoren afleggen).

2091. Willem Dirkse van Veen, II, 10-9-1720, gbv. Hillegersberg.
2092. Jan Staijvenberg, II, 10-9-1720, gbv. Benschop.
2093. Adriaen Barrevoets, I, 11-9-1720, gbv. Raemsdonk gelegen in de Langstraet.
2094. Cornelis Rokusse Hogendoorn, II, 11-9-1720, gbv. Willege Langerak.
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2095. Joseph Shee, I, 17-9-1720, gbv. Kork in Yerland. - / • ;
2096. Alcxandev Fettes, I, 20-9-1720, gbv."Abberdeen gelegen in Schotland.
2097. Johanncs Verzijde, I, 21-9-1720, gbv. Hillegersberg.
2098. Robert Buchan, I, 23-9-1720, gbv. Elfphston in Schotland.
2099. David Gvoij, II 27-9-1720, gbv. Pettenwim gelegen in Schotland.
2100. Hendrik van Drie/, I, 30-9-1720, gbv. Iselmonde.
2101. Jan Vermeer, I, 3-10-1720, gbv. Cappelle in de Langstraet.
2102. Hendrik Verkerck, I, 3-10-1720, gbv. Geertruijdenberg.
2103. Alexander Gaeij, II, 7-10-1720, gbv. Glascou gelegen in Schotland.
2104. Ludwig Christian Koch, I, 8-10-1720, gbv. Herborn gelegen in 't Vorstendom

Dillenberg in Duijtsland.
2105. Robbert de Vlieger, III, 7-10-1720, gbv. 's Hartogenbosch.
2106. Francis Creswieke, I, 8-10-1720, gbv. Bristol in Engeland.
2107. Isaac Hunter, I, 8-10-1720, gbv. New Kastel upon Tijne in Engeland.
2108. Thomas Brown, I, 8-10-1720, gbv. Londen.
2109. David Clarkson, I, 8-10-1720, gbv. Londen.
2110. William Lennox, I, 8-10-1720, gbv. Kork in Ierland.
2111. Jacobus Smits, I, 9-10-1720, gbv. Schoonhoven.
2112. Cornelis van Son, I, 10-10-1720, gbv. Amsterdam.
2113. Pieter Schooneman, I, 18-10-1720, gbv. Voorburgh.
2114. John Poke, I, 23-10-1720, gbv. Bristol in Engeland.
2115. Gerrit van Loon, I, 28-10-1720, gbv. Delft.
2116. Antonij Verbrugge, II, 28-10-1720, gbv. Zirkzee.
2117. Archibalt Hamelton, I, 29-10-1720, gbv. Belfast in Ierland.
2118. Benjemin Smalleij, I, 30-10-1720, gbv. Dublin in Ierland.
2119. Benjamijn Bradleij, I, 31-10-1720, gbv. Londen.
2120. Witter Forguson, I, 31-10-1720, gbv. 't Graeffschap van Aberdeen in Schotland

(den 22 Sept. 1741 een duplicaet uitgegeven).
2121. Willem Boerkens, I, 2-11-1720, gbv. Hasten gelegen in Gelderland.
2122. Tennis van der Speek, I, 5-11-1720, gbv. Papendregt.
2123. Thomas Pillans, I, 6-11-1720, qbv. Edenburg in Schotland.
2124. Christopher Paxton, I, 9-11-1720, gbv. Dorham in Engeland.
2125. Richard Turpin, II, 9-11-1720, gbv. Nottingham in Engeland.
2126. Johannes van Dulme, I, 11-11-1720, gbv. Kralingen.
2127. Louis Segnier, I, 14-11-1720, gbv. L. Esperansses gelegen in de provincie van

Langedoc in Vrankrijck.
2128. George Hamilton, I, 14-11-1720, gbv. Redhouse gelegen omtrent Haddington in

Oost Loudoun in Schotland.
2129. Jacobus Proper, I, 15-11-1720, gbv. Bommel.
2130. Abraham Sperin, I, 22-11-1720, gbv. Bristol in Engeland.
2131. John Beggs II, 22-11-1720, gbv. Ins gelegen in de provincie van Gallewaij in

Schotland.
2132. Pieter van Overzee, I, 6-12-1720, gbv. Vlissingen.
2133. Thomas van Vueren, II, 7-12-1720, gbv. Gorkum.
2134. Leendert Zijdregtop, I, 10-12-1720, gbv. Monster.
2135. Darbij Stapleton, I, 11-12-1720, gbv. 't Graeffschap Surrij gelegen in Engeland.
2136. fan van den Bosch, I, 13-12-1720, gbv. 's Gravenhage.
2137. Pieter van Baesbank, II, 16-12-1720, gbv. Hartigsvelt.
2138. Bertram Koense, I, 16-12-1720, gbv. Borsenbeck gelegen in 't Land van Gulick.
2139. Marmaduke Peacock, I, 23-12-1720, gbv. Greag in het Graefschap van Lim-

merik in Yerland.
2140. Pieter Cornelisse Blom, I, 30-12-1720, gbv. Langeson gelegen in Noorwegen.
2141. Thomas Walsh, I, 2-1-1721 gbv. Waterford in Yerland.
2142. Martin Walsh, I, 2-1-1721, gbv. Bourdeux in Vrankrijk.
2143. Frans Minnepoot, I, 10-1-1720, gbv. Luijnen in Branderburgerland.
2144. Pieter van der Lelij, I, 16-1-1720. gbv. Maselandbinne.
2145. Hendrik Jacobse Raporst, I, 18-1-1721, gbv. Leijerdorp.
2146. Cornelis Oudorp, I, 23-1-1721, gbv. Uyttregt.
2147. Thomas Clifton, I, 27-1-1721, gbv. Jarmout in Engeland.
2148. John Hauksbee, I, 29-1-1721, gbv. Londen.
2149. Jacobus Bourties, II, 30-1-1721, gbv. Fijndert bij Willemstad.
2150. Johannes Driesse, II, 30-1-1721, gbv. Wesel.
2151. Willem Crocs, I, 30-1-1721, gbv. Batavia. (Wordt vervolgd).
Haarlem. C. ROODENBURG.
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EEN NIEUWE VORM VAN HERALDIEK
door

F. RENSSEN
(slot)

XXXII HT MS vliegkampschip Karel Doorman.
Omschrijving: In zilver een gehelmde krijgsman in Romeinse uitrus-

ting van zwart, de onbedekte lichaamsdelen in natuur-
lijke kleur, houdend in de linkerarm een ovaal schild
van zwart en in de rechterhand een doorntak in natuur-
lijke kleur.

Embleemspreuk : „Ik val aan — volgt mij", in latijnse letters van zwart
op een wit lint.

Het embleem is hetzelfde als het familiewapen van Schout-bij-nacht Karel
Doorman (1889—1942), terwijl de embleemspreuk met goedvinden van de
familie Doorman eraan toegevoegd is, de spreuk welke zon bekendheid
heeft gekregen als de vertaling van het bericht „All ships follow me",
dat Schout-bij-nacht Karel Doorman op 27 Febr. 1942 liet uitgaan aan
zijn schepen in de slag in de Javazee.

XXXII Hr MS kruiser De Ruyter.
Omschrijving : Gevierendeeld :

I In rood een zilveren kruis ;
II In blauw een aanziende geharnaste ruiter, gedekt door

een helm met open vizier, gezeten op een steigerend
paard en houdend in de opgeheven rechterhand een
ontbloot zwaard in schuinlinkse stand, alles van zilver.

III In blauw een zeventiende-eeuws driemast oorlogsschip
met volle zeilen en vlaggen, alles van zilver, zeilend
op een zee van natuurlijke kleur.

IV In rood een omgewend zeventiende-eeuws gevechts-
klaar kanon met affuit, beneden vergezeld van drie
kogels, geplaatst 1 : 2, alles van goud.

Dit embleem is ontleend aan het wapen dat Michiel Adriaanszoon de
Ruyter (1607—1676) is verleend door de koning van Denemarken, toen
deze hem op 12 Augustus 1660 in de Deense adelstand verhief. Het
wapen geeft op sprekende wijze weer de hulp (het volgetuigde oorlogs-
schip en het gevechtsklare kanon), welke Admiraal de Ruyter (de ge-
harnaste en gewapende ruiter) aan Denemarken (het zilveren kruis op
een rood veld) bood.

XXXIV Hr Ms lichte kruiser Tromp.
Omschrijving : In zilver een keper van rood, beneden vergezeld van een

zeventiende-eeuws galjoen van zwart, varende op een zee
in natuurlijke kleur.
In een schildhoofd van azuur een gouden lelie.

Dit embleem is gemaakt naar het wapen dat Maarten Harpertszoon Tromp
(1598:—1653) in 1640 is verleend door de koning van Frankrijk Lodewijk
XIII, toen deze hem verhief tot Ridder van St. Michel.

Tot slot hebben we dan nog enkele emblemen van de onderzeedierist; dit
zijn uiteraard weer geheel nieuw ontworpen emblemen. Hoewel het ont-
werpen van een juist heraldisch embleem hier wel een zeer moeilijke op-
gave was, gezien het feit dat sommige onderzeeboten nog steeds een num-
meraanduiding hebben inplaats van een naam, zijn hier toch wel volgens
mijn opvatting de meest geslaagde oplossingen gevonden.
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XXXV Hr Ms onderzeebootbestrijdings-opleidingsschip Zeearend.
Omschrijving : In blauw een in schuinrechtse stand geplaatste en naar

links beneden wijzende gouden harpoen, waaraan be-
vestigd is een drie maal opgeslagen tros van hetzelfde,
gekruist door een naar rechts beneden gerichte gouden
bliksemschicht in schuinlinkse stand; over alles heen
een gouden zeearend, gebekt en gepoot van hetzelfde,
opvliegend uit een zee van twee zilveren golvende ba-
ren met in de klauwen een haai van zilver.

Embleemspreuk : „Vigilans atque tenax" (Waakzaam en vasthoudend) in
gouden letters op een lint van blauw.

In dit embleem symboliseren de figuren weer de diverse taken van dit
schip. De tros en de harpoen beelden het treffen onderwater uit, de blik-
semschicht geeft de hulp der electrotechniek aan. De zeearend en haai
spreken voor zich zelf.

XXXVI Hr Ms onderzeeboot O 21.
Omschrijving : In rood twee schuin gekruiste torpedo's van zwart, be-

laden met een Jacoba-kannetje van zilver, geketend en
gesierd van goud, overtopt door een gouden kroon van
drie bladeren en twee paarlen, gevoerd van rood.

Embleemspreuk: „Non minitor diruo (ik (be)dreig niet, ik vernietig) in
latijnse letters van zilver op een lint van rood.

Dit embleem werd reeds in 1940 ontworpen. Het Jacoba-kannetje en de
kroon zijn afkomstig uit het wapen van Vlissingen, alwaar de boot is
gebouwd. De beide gekruiste, gestyleerde torpedo's symboliseren verder
het hoofdwapen van een onderzeeboot.

XXXVII Hr Ms onderzeeboot Tijgerhaai.
Omschrijving : In zilver een tijgerhaai van zwart met geopende bek,

het gehemelte van rood, opspringend uit een golvende
zee van blauw en zilver van vier stukken.

Embleemspreuk : Pugnam sperate parati (hoopt op strijd, vastbesloten en
goed voorbereid) in latijnse letters van zwart op een
wit lint.

Dit embleem werd in 1944 ontworpen en is van die tijd af ook gevoerd
door dit schip. Het stelt voor een uit de golvende zee opspringende,
vechtlustige tijgerhaai, de naamgever, van de onderzeeboot. De embleem-
spreuk is ontleend aan een gedicht van de Romeinse dichter Horatius.

XXXVIII Hr Ms onderzeeboot O 24.
Omschrijving : In zilver een gestyleerde onderzeeboot, aangegeven door

de brugopbouw met kanon en twee uitgevoerde periscopen
en door de boeg, voorzien van nettensnijders, alles van
zwart met twee gestyleerde golven van blauw waarvan
één tegen de voorsteven omhoog spat en de andere langs,
de brugopbouw wegloopt.

Ook dit embleem is reeds vroeger ontworpen, n.l. in 1943 door een lid
van de état-major van het schip. Het embleem stelt voor, in ver doorge-
voerde gestyleerde vorm, een onderzeeboot, welke de golven doorklieft,
zoals deze in een hoge zee op enige afstand kan worden waargenomen.
Dit embleem is mijns inziens wel een der mooiste scheepsemblemen tot
nu toe ontworpen, want buiten de evenwichtigheid der compositie, welke
eenvoudigheid aan duidelijkheid paart, geeft het geheel nog, bij aandach-
tige beschouwing, het cijfer 24 weer, het nummer van de onderzeeboot.
Een buitengewone vinding.

XXXIX Hr Ms onderzeeboot Zwaardvis.
Omschrijving : Doorsneden :

I In blauw een leeuw van goud, gekroond met een
kroon van drie bladeren en twee paarlen van het-
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zelfde, getongd en genageld van rood, in de rechter
voorklauw opgeheven houdend een ontbloot zwaard
van zilver met gouden gevest en in de linker een
bundel van zeven pijlen van zilver met punten van
goud, de punten omhoog, de pijlen tezamen gebon-
bonden met een lint van goud, ter weerszijden ge-
flankeerd door vijftien zonnestralen van goud, beur-
telings stralend en flikkerend.

II In zilver een zwanrdvis van zwart.
Embleemspreuk : „Door strijd tot vrijheid", in latijnse letters van zwart

op een wit lint.
Ook dit embleem is in 1943 ontworpen, in oorlogstijd dus. Het stelt voor
de zwaardvis, naamgever van de onderzeeboot, wiens offensief optreden
moet bijdragen tot de bevrijding van het vaderland, weergegeven door
de leeuw uit het Nederlandse wapen, geflankeerd door zonnestralen, als
symbool van de dageraad der bevrijding.

Ik wil dan eindigen met een embleem van een wel zeer bekend wapen,
wat toch altijd weer even sierlijk blijft.

XXXX Hr MS kruiser De Zeven Provinciën.
Omschrijving : In rood een gouden leeuw met een kroon van drie

bladeren en twee paarlen van hetzelfde, getongd en ge-
nageld van blauw, houdende in de opgeheven rechter
voorklauw een ontbloot zwaard van zilver, met gouden
gevest en in de linker een bundel van zeven zilveren
pijlen, de punten omhoog.

Dit embleem is ontleend aan het Generaliteitswapen van de Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden. Het is ook het vroegst gevoerde
embleem, n.l. op de spiegel van het vlaggeschip van Michiel Adriaanszn.
de Ruyter, toentertijd omgeven door de zeven wapens der gewesten.

In bovenstaand overzicht hebben we alle typen scheepsemblemen be-
sproken, dit •wil niet zeggen ook alle emblemen zelf, daar ons dit te ver
zou voeren. Van speciaal belang heraldisch bezien zullen mijns inziens
blijken te zijn de emblemen VI, XIII, XIV, XV, XXVIII, XXXVI,
XXXVIII, XXXIX die, zelfs ontworpen, toch ondanks hun soms nieuwe
attributen mooie wapenkundige composities zijn geworden. Laten we
hopen dat er zo nog veel zullen volgen.

L i t e r a t u u r :

J. F. Drijfhout van Hooff en ƒ. H. Baron Mackay, Scheepsemblemen.
(artikelen in ,,Marineblad" over de jaren 1950 tot en met 1954).

Circulaire Zeemacht No. 1982.

DE FICHES OP DE DOOP- EN BEGRAAFREGISTERS IN HET
GEMEENTE-ARCHIEF TE AMSTERDAM.

Thans gratis te raadplegen.
Sedert jaren waren de doopregisters van de Amsterdamse kerken, die

in het Gemeente-archief berusten, geficheerd en sedert enkele jaren is
dat ook met de begraafregisters het geval. De fiches mochten echter
alleen door de archief-ambtenaren geraadpleegd worden en hiervoor werd
een bedrag van f 1.— per tien jaren aan leges berekend. Ons bestuur
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verzocht in December 1954 aan het Gemeentebestuur om, zo enigszins
mogelijk, deze leges af te schaffen en de fiches gratis ter inzage aan de
bezoekers te geven, daar de kosten, zoals die tot dusver berekend werden,
dikwijls een bezwaar bij onderzoekingen opleverden.

Van het Gemeentebestuur werd thans antwoord ontvangen, waarin
gezegd wordt, dat door reorganisatie nu de mogelijkheid bestaat de fiches
gratis te raadplegen. De eerste maatregelen hiertoe zijn reeds genomen;
in de studiezaal zijn kasten geplaatst, waardoor een gedeelte der fiches
direct onder het bereik der bezoekers is gekomen. Het andere gedeelte
kan, wegens plaatsgebrek, nog niet in de studiezaal geplaatst worden,
doch wordt, na verzoek tot raadpleging, aangevoerd. Als de voorgenomen
verbouwing en uitbreiding van het archiefgebouw is uitgevoerd zal ook
dat gedeelte direct voor de bezoekers in de studiezaal te raadplegen zijn.

Wij twijfelen er niet aan of dit bericht zal voor de velen, die onder-
zoekingen in het Amsterdamse archief te verrichten hebben, zeer welkom
zijn.

Voor het behandelen van schriftelijke aanvragen door het archief-
personeel worden de hierbovenbedoelde leges echter nog wel geheven.

BIJ ACHTERSTAANDE KWARTIERSTAAT
Bij het doorbladeren van de oude portretalbums, nagelaten door mijn moeder, Mevr.

Rosier-Piket en mijn schoonmoeder, Mevr. de Goeijen-Bartstra, viel het mij op, dat van
beiden aanwezig waren de portretten van ouders en schoonouders. Deze acht personen
waren geboren tussen omstreeks 1820—1830, zodat de portretten, die in hoofdzaak om-
streeks 1850—1860 genomen waren, op een tijdstip slechts weinig jaren verwijderd van
de uitvinding der fotografie. Zij waren bovendien, op een uitzondering na, buitengewoon
goed geconserveerd en wekten de bewondering op van de fotograaf aan wie ik ze
toonde. Op achterstaande staat zijn zij gereproduceerd rechtstreeks van de bestaande,
foto's, behoudens die van Jan de Goeijen (1830—1915), die zogenaamd opgehaald is.
Door deze acht portretten was het mij dus mogelijk, de acht kwartieren van mijn zoon,
die weldra 40 jaar zal worden, samen te stellen. Op en:.ge bijeenkomsten van Afdelin-
gen der N.G.V. toonde ik dit mijn bezit en niemand kon iets dergelijks zijn eigendom
noemen. Natuurlijk is het mogelijk deze staat wel samen te stellen van jongere personen,
doch dan vervalt men in een tijd, waarin de portretkunst frequenter beoefend werd.
Buitengewoon fraai zijn de bruidsportretten van het echtpaar Bartstra-Koolhoven, die
ook wel de oudsten'van de reeks zijn. Van Jan de Goeijen, Sjoerd Bartstra en Hillegon-
da Koolhoven zijn ook nog de portretten hunner ouders in mijn bezit.

Na langdurige onderzoekingen was het mij mogelijk, met de onschatbare hulp van
onze medewerker voor heraldiek de Heer R. T. Muschart, de wapens van deze acht
kwartieren te vinden, zodat een in alle opzichten onberispelijke staat verkregen is. De
wapens Rosier, Piket en De Goeijen zijn reeds vroeger op de wapenkaarten van Gens
Nostra gepubliceerd; ook Schouten (West-Brabant) was bekend; de Goeijen bevindt
zich in lakafdrukken op acten van Jan. Hendrik en Rudolf de Goeijen, drie generaties
(1720—1800) te Vaassen, als leenmannen van de Cannenburg en het Loo (Rijksarch.
Gelderland); Bartstra voert het oude wapen Hettema als zijnde in de 16e eeuw in deze
familie gehuwd en deelhebber in het Herema-Hettemaleen te Bolsward; Van der Voort
te Haarlem en Zwolle is bekend; terwijl Koolhoven reeds in het begin der 16e eeuw
voorkomt op het huis van de Apothecarius Koolhoven aan de Breestraat hoek Mooi
Japiksteeg (tegenover het Postkantoor) te Leiden (zie mnscr. Rijckhuijzen, Gem. Arch.
te Leiden); het laatst gevonden wapen Essers, familie van Duitse oorsprong, bevindt
zich in het archief Van den Aldenburen, pak IX No 43, Rijksarchief te Maastricht, d.d.
30.4.1787, acte in de Duitse taal t/n Theod. Essers te Gruytroede, lakafdruk.

Amsterdam, 2 Mei 1955, W. M.
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FAMILIENAMEN IN VERBAND MET BEROEPEN
door

R. T. MUSCHART

Hiervan zijn mij de navolgende voorbeelden bekend :
BANJAERT.
In de M.S. Genealogie van het Oud geslacht van Neck in het Ge-

meente archief te Amsterdam wordt Cornelis Barentszoon Banjaert
omstreeks 1580 vermeld als de eerste man van Weijntjen van Neck.
Elias in zijn prachtwerk „de Vroedschap van Amsterdam" vermeldt
dezen zelfden Cornelis, doch alleen met den naam Cornelis Barendsz,
als zeepzieder in de Warmoesstraat ,,in de Halve Maen", overleden 14-8-
1566 en getrouwd met Weijn van Neck Pietersdochter alias Jonge Weijn
Oom, wier kinderen zich van Neck noemden.

In de Aanteekeningen hierbij op pag. 339 echter zegt Elias letterlijk
het navolgende : „Meestal komen,de leden van dit geslacht in.de genea-
logien" voor onder den naam Banjaert. Daar ik dezen naam evenwel
nergens in de acten als familienaam aantrof, ligt het vermoeden voor
de hand, dat verschillende manlijke leden dezer familie de bediening van
banjaert bij de Schutterij zullen bekleed hebben en dat dit foor de nako-
meling aanleiding geweest is om te veronderstellen, dat Banjaert een
familienaam was". Op pag. 337 vermeldt Elias den 30-9-1521 geboren
Willem Barendszoon in 1549 als banjaert der Handboog Schutterij. Hij
zegt echter niet wat voor betrekking dit was.

BONTEBOTER, BONTEBOTTER.
In de portefeuille gemerkt: "3e Afd.:' 2e Hoofdstuk No. 85 O ' met

specificatiën en documenten tot de rekeningen van rentmeesters generaal
in het Archief der Heeren en graven van Culemborg in het Rijksarchief
te Arnhem vond ik vermeld Sijmon Janszoon Bonteboter, die 11-6-1609
3 vaten vrijese boter leverde aan de gravin van Culemborg. Zijn rekening
werd dien datum te Amsterdam voor ontvangst geteekend door zijne
vrouw als volgt : Lijsbet Prijnsen dije huijsvrou van Sijmen Jansen Bonte-
botter.

BROUWER.
In de familiepapieren Hoijnck van Papendrecht vond ik op eene af-

rekening Reinier Ariensz: Brouwer in 1609 brouwer in de Goudsbloem
te Dordrecht. En Elias vermeldt op pag. 417 en 418 van zijn Vroedschap
van Amsterdam, dat Dirck Adriaenszoon brouwer te Ams ' : e rda rn °P den
Singel "in de Swaen", omstreeks 1550 vermoedelijk te Loosdrecht gebo-
ren, bij zijne tweede vrouw Elisabeth Pater Elbertsdochter 4 kinderen
had, waarvan de zoon Jacob, die in 1624 brouwer te Amsterdam in de
Haarlemmerstraat "in den Eenhoorn" was, zich Brouwer alias Eenhoorn
noemde.

HUIJDECOPER.
Volgens de Vroedschap van Amsterdam door Elias pag. 26 waren

Willem Luijtszoon Huiidecoper, geboren omstreeks 1580. en zijn broer
Meijndert Luijtszoon Huijdecoper, 5-11-1587 in de Oude Kerk te Am-
sterdam begraven, beiden huidenkooper te Amsterdam, terwijl hun broer
Jacob, die geen huidenkooper was, zich alleen Jacob Luijtsz noemde.
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LONS.
Elias zegt in zijn Vroedschap op pag. 153 het navolgende : "Jan Al~

lertszoon Lonsvaerder o[ Lons, geboren te Akersloot omstreeks 1500, was
schipper van Amsterdam op Londen". Dergelijke schippers werden Ion-
denvaarders of bij samentrekking lonsvaarders genaamd, uit welken
beroepsnaam door samentrekking de familienaam Lons ontstaan is.

LIJNSLAGER.
Volgens de Vroedschap van Amsterdam door Elias pag. 876 en 877

was Care/ Lijnslager van 1748 tot 1772 raad van Amsterdam, de achter
kleinzoon van den in 1603 te Emden geboren Harmen Hendrickszoon, die
zich als lijnslager te Amsterdam vestigde en zich later lijnslager noemde.

POCK.
Volgens de Vroedschap van Amsterdam door Elias pag. 292 was Hen-

drick Jansz. Pock alias van Antwerpen, omstreeks 1515 te Antwerpen
geboren en 17-3-1578 te Amsterdam overleden, Chirurgijn en pockmeester
te Amsterdam, wonende aldaar op den Oude Zijds Achterburgwal, en
noemden zijne descendenten zich Pock.

VERWER.
Volgens de Vroedschap van Amsterdam door Elias pag. 55 en 56 was

Simon Hendrikcszoon Verwer Jonckheijn van 1578 tot 1592 raad van
Amsterdam, wonende aldaar op den Nieuwe Zijds Voorburgwal "in de
roode Handt", korenkooper en tevens Verwer en was reeds zijn vader,
wonende op denzelfden Voorburgwal en kort vóór Januari 1548 over-
leden, Hendrick Pieterszoon Verwer alias Jonck Heijn ofwel jonckheijn
de Verwer, eveneens verwer.

Arnhem, 12 Februari 1955.

BOEKBESPREKING
De firma Kirberger & Kesper te Amsterdam zond ons ter recentic :
A. Huizinga. Encyclopedie van Namen, geb. f 12.50.
Dit reeds vroeg aangekondigde boek werd met verlangen tegemoet gezien, als zul-

lende een leemte in onze naamkennis aanvullen, en thans ligt het voor ons en verlangt
de uitgever ons oordeel. In vele opzichten beantwoordt het aan het gestelde doel en
zal het met belangstelling door iedereen, die belang stelt in naamkunde, worden ge-
raadpleegd. De samensteller heeft natuurlijk niet alle, in Nederland bestaande namen,
kunnen bereiken, doch het is teleurstellend, dat dikwijls zeer bekende namen ontbreken,
namen, waarvan men er soms vijf naamdragers in dé Amsterdamse Telefoongids vindt.
Ook is de schrijver vaak al te definitief in zijn oordeel, ja soms ernstig foutief in zijn
beoordeling van deze zeer moeilijke materie, die grote kennis van talen en dialecten,
beheersing van woordafleidingen en tenslotte een genealogisch historische onderlegd-
heid vereist. Toch kan het werk — ondanks zijn gebreken — soms een hulp zijn bij
het werk van de genealoog, al zal het dikwijls een antwoord op vragen schuldig blijven.

Het boek is goed ingedeeld en gemakkelijk te raadplegen, dank zij het uitstekende
register.

H. ]. Barendregt. Genealogie van het geslacht Vaandrager. Rotterdam
1955.

De schrijver behandelt allereerst de oorsprong van de naam Vaandrager, ontstaan
omstreeks 1650, door Cornelis Fransz., landbouwer te Oost-Barendrecht, waar hij ver-
moedelijk vaandeldrager was. Daarna geeft hij de genealogie van enige hem bekende
takken der familie; de genealogie is dus niet compleet en eventuele Vaandrager's, die
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daarin niet genoemd worden, kunnen toch tot deze familie behoren. De samensteller
heeft voor de gepubliceerde leden zoveel mogelijk alle gegevens uitgebuit; beroepen
enz. zijn niet verwaarloosd.

Een uitstekend register besluit het boekje, dat er keurig gedrukt uitziet en 59 blad-
zijden telt.

Het is voor belangstellenden verkrijgbaar bij de Heer H. f. Barendregt, Noorderhaven-
kade 22 B te Rotterdam, tegen betaling van f 12.—.

Jaarboekjes voor geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Om-
streken, 1955, 47e deel, uitgegeven door de Vereniging ,,Oud-Leiden".

De geregelde jaarlijkse terugkeer van dit boekje, dat toch eigenlijk met zijn.175 blad-
zijden wel een boek mag heten, is een herhaald genoegen voor de beoordelaar. Niet
slechts omdat het uit zijn Vaderstad komt, maar vooral om de uitstekende inhoud, ge-
vende belangrijke artikelen over het Rijnland en Leiden van vroeger en heden.

Na de gebruikelijke verenigingsopgaven, volgt de Kroniek over 1954, In Memoriam
van verschillende Leidse prominenten, waarna als belangrijke bijdragen kunnen worden
genoemd: Burggrafelijk Leiden, door S. /. Fockema Andreae; De oudste bewoners van
het Huis ter Does te Leiderdorp, met genealogische staat ,door J. W. Groesbeek; De
opgraving van het huis ter Lips door /. G. N. Renaud; D<e grafstenen in de Nederlands
Hervormde Kerk te Hoogmade, door ƒ. Belonje; Huizen met torens en hun bewoners,
door E. Pelinck; Uit de geschiedenis van de Waals-hervormde kerk te Leiden met een
lijst van predikanten, door S. /. Fockema Andreae enz.

Zonder het bekende praatje, thans over de Leidse kermis voor 70 jaar, van Mejuf-
frouw C. Korsse, zou het jaarboekje niet compleet zijn.

Al met al een leerzame en belangrijke uitgave.
Amsterdam, April 1955. W. R.

In aansluiting op mijn mededelingen in „Gens Nostra" 8e jrg. blz. 113
en 9e jrg. blz. 182 kan ik berichten, dat door mij wederom enige Betuwse
registers gecopieerd zijn.

I. Huissen. R.K. trouwboek .lopende van 1624—1737.
II. Huissen. R.K. doopboek, lopende van 1622—1703.

III. Hien en Dodewaard. Gereformeerd Trouwboek, lopende van 1772—
1811.

De originelen bevinden zich resp. op de R.K. pastorie te Huissen en bij
de koster van de Ned. Herv. Kerk te Hien. Een afschrift is wederom door
mij! gedeponeerd op het Rijksarchief te Arnhem. Gaarne ben ik bereid om
op dezelfde voorwaarden als de vorige keren (bijvoeging van f 0.20 aan
postzegels) mededelingen uit deze afschriften te verstrekken.

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

GEMEENTE-ARCHIEF BREDA

Het initiatief van de Heer L. Appel te Zutphen om gegevens uit het
gemeente-archief te Zutphen gratis te verstrekken aan de leden, mits deze
enig geduld uitoefenen, lijkt mij zeer navolgenswaard.

Ik stel mij dan ook voor om op dezelfde voorwaarde gegevens uit het
gemeente-archief te Breda te verstrekken, en hoop dat verschillende le-
den mijn voorbeeld zullen volgen voor de stad hunner inwoning.

JACQUES R. W. SINNINGHE D.H., Kortenaerlaan 31, Breda.
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ONZE REDACTEUR EVEN IN HET ZONNETJE
Toen de Heer W, D. H. Rosier op 1 Maart 1947 zijn debuut maakte

als redacteur van Gens Nostra, wijdde hij enkele waarderende woorden
aan het werk van zijn voorganger. Deze kon om zakelijke redenen het
werk niet langer voortzetten en dus stond de Heer Rosier er direct alleen
voor. Sedertdien heeft hij de redactie van ons maandblad gevoerd met
een accuratesse en een toewijding, die moeilijk verbeterd kan worden, ter-
wijl hij in de eerste jaren bovendien nog de gehele administratie verzorg-
de, inclusief de expeditie, waarbij hij alle adressen met de hand moest
schrijven.

Dat alles deed hij, naast zijn dagtaak, met jeugdig enthousiasme en dat
doet hij ook thans nog. Waarom nu te schrijven over een redacteur, die
8 jaar en 2 maanden trouw zijn taak heeft vervuld ? Dat is immers geen
tijdvak om te gedenken ! Er is dan ook een andere reden: op 2 Mei 1955
viert onze jeugdige nestor in het hoofdbestuur n.l. zijn 70ste verjaardag!

Het hoofdbestuur wil dat niet onvermeld laten, al zouden vele leden
dit misschien reeds uit de kwartierstaat opmaken, die in dit nummer is
afgedrukt. Het wil dit in dit stukje nog eens speciaal vermelden, ook al
omdat alle leden van ons bestuur steeds met genoegen met de jubilaris
hebben samengewerkt.

Nooit is er sedert het begin van zijn redacteurschap een woord in ons
blad verschenen, dat niet eerst door hem gelezen was. Laten dan deze
regels de eerste en enige zijn, die buiten zijn voorkennis verschijnen. Het
bestuur wil, nu hij de leeftijd der sterken heeft bereikt, onze redacteur
ditmaal langs deze weg hartelijk gelukwensen op deze bijzondere dag en
het spreekt daarbij de wens uit, dat hij nog lang met hetzelfde enthou-
siasme en dezelfde jeugdige ijver zijn werk voor onze vereniging zal mo-
gen voortzetten. Zonder twijfel zullen onze leden zich hierbij van ganser
harte aansluiten.

Heer Rosier : proficiat! En tevens vragen wij U vergiffenis voor deze
onbescheiden ingreep in Uw domein. Het ging ditmaal niet anders !

Het Hoofdbestuur min één lid.

TIJDSCHRIFTENREVUE
Uit de familieverenigingen ontvingen wij :
„Den Aller", orgaan der familie Van Aller, correspondentie-adres : H. L. van Aller,

Buys Ballotstraat 6, Amersfoort, 3e Jrg., No. 1, Maart 1955 waarin : familieberichten;
Waarom famiiliedag ?; Reunies.

„Dofanahe" documentatie Familienaam Hessing: familieberichten en mededelingen.
Maart 1955.

Mededelingen van de Afd. Groningen der N.G.V. April 1955 : Convocatie ledenver-
gadering 14 April; Mededelingen: Mr. A. H Stikker. De naam „Van Brederode" in
het Oldambt.

De Brabantse Leeuw, Maandblad van de Sectie voor Gesl., Naam- en Wapenkunde
v.h. Prov. Gen. van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, 4 Jrg. No. 4, April
1955 : F. W. Smulders. Van Iersel ; J. P. H. Goossens. Een oud R.K. Doop- en Trouw-
boek uit het land van Heusden ; ƒ. A. ten Cate. Voorouders van Prof. H. J. P. H.
Allard S.J. ; Dr. R. A. Burgers en Mr. /. L. Rijndorp. Inleiding tot de genealogie van
het Westbrabantse geslacht Burgers.

Nederlands Archievenblad, orgaan van de Vereniging van Archivarissen in Neder-
land, 59e Jrg. No. 1 : Mededelingen ; Verslag der 68e Algemene vergadering ; Carel
Bloemen. Inventarisatie van gecodificeerde archiefbestanddelen ; Van Schilfgaarde. Het
archief van de baronie Hedel ; Kroniek ; Boekbespreking.
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De Nedcrlandschc Leeuw, Maandblad van het Kon. Ncderl. Gen. voor Geslacht- en
Wapenkunde, 72e Jrg. No. 4, April 1955 : Mr. W. de Vries. Van der Heil ; Mr. Dr.
/. C. Maris van Sandclingenambacht. De ware Jacob in de familie Van Braam ; Korte
Mededelingen, Boekbespreking, Vragen en antwoorden.

Ons Voorgeslacht, orgaan van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, No. 52,
10e Jrg. Mrt/April 1955: Kwartierstaat van Paulus Slot; E. /. C. de Veer. Lijst van
verkochte huizen te Leerdam ; G. Meijer. De oudst bekende gegevens betreffende de
familie Van Driel te Ridderkerk, IJselmonde en Barendrecht.

Ons Amsterdam, maandblad gewijd aan de Hoofdstad des lands, 7e Jrg. No. 3, Mrt
1955 : B. Ram. Brederode de levenskunstenaar en de dichter in het 17e eeuwse Amster-
dam ; /. H. Kruizinga. Water in Amsterdam, element van schoonheid ; het Bevolkings-
register.

It Beaken, tijdschrift fan de Fryske Akademy, 17e Piergang, No. 2, April 1955, o.a. :
G. Meerburg. Over Fryske Stivens.

Met Ganzen Trou, Heemkundig Maandblad, 5e Jrg. No. 2 Febr. 1955 : Over de
grafkelder der familie Verheyen ; Had Vlijmeen vroeger een haven ; Pastoors te En-
gelen ; De Meesters Jan en Willem Hoerken klokkengieters.

Orde van Sint-Jan, Mededelingenblad, 6e Jrg. No. 23, April 1955 : Mededelingen
van het Kapittel ;. Evanston 1954; de Orde van Sint Jan te Utrecht.

De Speelwagen, geïll. tijdschrift voor Noord-Holland boven het IJ, 10e Jrg. No. 2,
1955 : G. K. De Rijp in de dagen van Sara Burgerhart; B. Voets. Een sprekende graf-
zerk enz.

Oostvlaamse Zanten, algemeen tweemaand, tijdschrift voor Folklore, 30e Jrg. No. 2,
Maart/April 1955 : F. van Es. De Nieuwjaarskaarten van de bode van de Gentse
Dierentuin ; Oostvlaamse folkloristische Bibliografie.

Monatshefte für evanglische Kirchengeschichte des Rheinlandes, 4e Jrg Heft 1/2
1955 : D. Muller. Der Calvinismus am Rhein ; H. Holle. Die staatliche Ehestandsge-
setzgebung und die Rheinische Provinzialsynode (1835—1880); D. Rosenkranz. Die
altester Pfarrer der evangelischen Gemeinde Oberwinter.

Nagekomen tijdschriften :
Het Personeel Statuut, Maandblad gewijd aan het personen- en nationaliteitsrecht,

officieel mededelingenblad van de Permanente Commissie van advies voor de Burg.
Stand, 4e Jrg. No. 3, Maart 1955 o.a. : Mr. /. G. van Sandrick. Door bedrog verkregen
echtscheiding ; Vaderschapsactie en bloedonderzoek.

Der Archivar, Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen, VIII. Jrg. Heft 2, April
1955 : P. Heinsius. Der Verbleib des Aktenmaterials der deutschen Kriegsmarine ;
/. Stüdtmann. Zur Frage der Rentabilitat der Mikroverfilmung; u.s.w.

Der Deutsche Hugenott, 19. Jrg. No 1, Marz 1955 : A. Niemeijer. Carlsdorf, die
alteste französische Kolonie in Hessen; Das Wappen der Waldenser; W. Funk. Die
französische Kolonie in Zwabach im Jahre 1716.

Leden, die de tijdschriften willen lenen, welke worden aangekondigd
in de Tijdschriftenrevue, dan wel daaruit inlichtingen willen hebben,
dienen te schrijven aan de Heer ƒ. ƒ. G. Kranen, Bergsingel 196 A, Rot-
terdam-N.

Voor het lenen van tijdschriften, welke langer dan een jaar geleden
zijn besproken in Gens Nostra, dient men zich tot de bibliothecaris in
Hilversum te wenden. Ook voor het lenen van boekwerken blijft het
adres van de bibliothecaris het juiste.

De Heer Jacques Meurgey de Tupigny te Parijs zond ons de door hem
samengestelde : Guide des recherches généalogiques aux Archives Na-
tionales en Deux volets aux armes Maldaghem et Boneem.
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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.

LXIV BENARD — MONNET(E)
a) Datum en plaats van 't huwelijk gevraagd van :

feari Benard en Marie Michelle Monnet(e) gehuwd omstreeks 1700—1715.
De eerste 3 kinderen uit dit huwelijk zijn :

1. Anthoine ' 1714 te
1. Susanne * 1716 te
3. Franfoise * 1718 te

De overige kinderen uit dit huwelijk werden geboren in Emmerik en Leiden.
In 1714 komen zij voor in het lidmatenregister van de Waalsche Kerk te Haarlem
en in 1715 te Amsterdam.

b) Geboortedatum en plaats alsmede de ouders gevraagd van : Marie Michelle Mon-
net(e). Volgens een fiche uit de collectie van de Heer Mirandolle (Bibliothèque Wal-
lonne te Leiden) is zij geboortig van Dordt in Holland. In Dordrecht was echter
niets te vinden hieromtrent.

c) Voor alle gegevens Benard — hoe onbeduidend ook — houdt ondergetekende zich
gaarne aanbevolen.

J. J. BENARD, Marsstraat 111, Haarlem.

LXV ROTSTEEG.
Gevraagd geboortedatum en -plaats, alsmede zo mogelijk huwelijksdatum, -plaats en

naam echtgenote van Jan Rotstege, die ± 1655 geboren moet zijn en overleed op
11 Oct. 1710 te Werth in Westf. Voor zover door mij kon worden nagegaan had hij
3 zoons, welke te Werth in Westf. geboren werden, n.l.

Lambert, geb. en overl. 25 Febr. 1696.
Jan Hendrik, geb. 7 Juli 1697.
Lambert, geb. 8 Mei 1701 en overl. 8 Mei 1756.
Door mij werden verder gevonden het huwelijk van :

1. Jan (zoon van Jan) Rottstege ,,in Carspel Ree" met Enneken Sijckinck uit Catten
en wel op 28 Januari 1690.

2. Jan Rottsteege, jongman zoon van Geert ter Rottsteege saliger „van Weeseken " met
Catarina van Ossenbrugge j.d. van Hermen van Ossenbrugge, woonachtig tot Win-
terswijk; ondertr. 14 Febr. 1664.

Zou eerstgenoemde de gezochte Jan Rotstege kunnen zijn, die in 1710 is overleden
en de sub 2 genoemde de vader van 1.

P. ROTSTEEG Jr., Rotterdam, Villapark 6.

LXVI SMEE.
Wie kan mij helpen aan de namen der ouders en de geboortedatum van Geertrui

Smee van Utrecht. Geh. te Utrecht 1778 met Willem de Jong. Alle gegevens zijn wel-
kom.

J. v. d. VEUR, Esdoornlaan 2, Doetinchem.

LXVII VAN DEN BROM.
a. Op 31 December 1822 werd te Amersfoort geboren Johannes Aart van den Brom,

als zoon van Johannes v. d. Brom, 34 jr., wever, en Jannetje Schaepers, 44 jr. De
ouders zijn niet in Amersfoort getrouwd noch ondertrouwd. Hun dopen (waarsch.
R.K.) werden ook niet te Amersfoort gevonden. W^aar zijn zij gehuwd en gedoopt?

b. AMERSFOORT.
Wie helpt mij aan prentbriefkaarten en andere niet recente afbeeldingen van Amers-
foortse stadsgezichten ? Porto wordt gaarne vergoed.

R. BOSMA, Marconistraat 4, Amersfoort.
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LXVIII LOS, BAAN.
Gaarne opgave van alle personen met de familienaam Los, onverschillig waar en

wanneer. Ook belangstelling voor ,,Baan'.
J. SMIT, Burg. de Bruïnelaan 20, Zwijndrecht (tel. 5783)

LXIX
Het trouwregister van Bennekom 1772 tot 1811 berust noch in het Rijksarchief te

Arnhem, noch in het Kerkelijk archief. Kan iemand mij inlichten waar het dan wel
aanwezig is ?

D. J. HILLEN, Margrietlaan 10, Ede.

LXX PAK, HUIZING-VRIELINCK, VAN HOVEN, STILBRINK.
A. Huwelijksdatum en -plaats en gebobrtedata gevraagd van Jan Pak en Neeltje van

der Giesen, wier dochter Aartje Pak 7 Öct. 1807 te Waarder wordt gedoopt, en
eventuele ascendenten.

B. Ascendenten gevraagd van de echtelieden: Albert Roelofs Huizing, geb. 1743 te
Veeningen, die 8 Dec. 1793 te Avereest huwde met Zwaantje Jans van der Haar
(ook: van ter Haar of van de Uitschaetenhaere).

C. Ascendenten, geboorte- en huwelijksdata gevraagd van het echtpaar: Zwier Vrielink
(Frielink, Vrijelink), overl. 26-1-1812 te Deventer x Dina Oltbeek overl. 19 Juli
1837 te Deventer.

D. Geboortedatum, -plaats en ascendenten van : Dirjke van Ho(o)ven, die 12 Novem-
ber 1745 te Utrecht in de Dom huwde met Melchert van den Bergh.

E. Geboortedatum en -plaats en ascendenten van: Margaretha fohanna Stilbrink (Stel-
brink, Stelbering), die 23 Juli 1769 te Hasselt (Ov.) huwde met Hendrik Lucas van
Dingstee (de ondertrouw werd ook te Amsterdam afgekondigd).

Mr. H. J. STEENBERGEN, Groenlo.

,,In mijn bezit zijn twee fotocopieën van geschilderde portretten uit
1788 van: Petrus Gosenson, Emeritus predikant van Bleskensgrave, ge-
boren 2 Juli 1727 en van Alida van der Kist, echtgenote van Petrus Go-
senson, geboren 6 December 1732. Aan degene die kan aantonen ver-
want te zijn aan deze personen, stel ik deze foto's ter beschikking."

C. W. TIMMER, Stolwijkstraat 4 II. Amsterdam-West.

Wij vernemen de geboorte op 30 Maart 1955 te Haarlem, van
Godefridus Valentijn Joan Stein,

zoon van de Heer en Mevrouw Caüenfels—Woldendorp.
Onze zeer hartelijke gelukwensen.

Het heeft H.M. de Koningin behaagd op 5 April 1955 haar goedkeu-
ring te hechten aan de veranderingen in onze statuten aangebracht.

Bij dit nummer wordt verzonden de circulaire betreffende de in Juni te houden
genealogendag.
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