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IS STEVEN JANSZ. VAN BALEN EEN AFSTAMMELING
VAN JACOB TONISZ.?

door
D. VAN BAALEN

Uit een doopboek van de Kerk te Brakel blijkt, dat
daar in de eerste helft der 18e eeuw drie gezinshoofden
Van Ba(a)len woonden, nl.:
1. Steven Jansz , gehuwd met Barbara Hack;
2. Teunis Jansz , gehuwd met Sijke Jans de Groot;
3. Arien Jansz , gehuwd Ie met Wilmke Verzijl en

2e met Adriana Versteegh.
Barbara Hack en Adriana Versteegh waren over en weer doopgetui-

ge en bovendien bij de doop van kinderen van Téunis Jansz. van Balen.
Zo wordt Barbara Hack vermeld in de doopakte van :

a. Anneke, dochter van Teunis Jansz. van Balen, 14 mei 1733 ;
b. Wilmke, dochter van Arien Jansz. van Balen, 10 febr. 1737 ;
c. Jan, zoon van dezelfde, 27 juni 1738 en nogmaals
d. Jan, zoon van dezelfde, 29 april 1753.

Adriana Versteegh was getuige bij de doop van :
a. Maajken, dochter vanTeunis Jansz. van Balen, 20 april 1738 ;
b. Steven, zoon van Steven Jansz. van Balen, 9 sept. 1742.

Verder vindt men nog een Jantje Teunisdr. van Balen als getuige ge-
noteerd met de doop van :
a. Steven, zoon van Arien Jansz. van Balen, 15 nov. 1750;
b. Steven, zoon van Jan Stevensz. van Balen en kleinzoon van Steven

Jansz. van Balen en Barbara Hack, 16 febr. 1749.

Op grond van de hierboven genoemde feiten meen ik, dat deze Steven,
Teunis en Arien van Ba(a)len broers zijn geweest. De vraag rijst nu,
wie wel hun ouders waren.
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Het komt mij voor, dat de nog bewaard gebleven kerkelijke registers
van Brakel, van 1640—1702, hierop het antwoord geven. Bij het geven
van dit antwoord staan een viertal punten voorop, t.w.:
Ie. Steven Jansz. van Balen ging op 22 mei 1723 te Zuilichem in onder-

trouw als jongeman van Brakel;
2e. Jan Jansz. van Baeten (nog niet eerder genoemd) ondertrouwde te

Pernis op 19 mei 1726, eveneens als jongeman van Brakel;
3e. Ttïunis Jansz. van Balen was reeds omstreeks 1727 vader van een

zoon: Jan Teunisz.;
4e. Barbara Peters Hack, de vrouw van Steven Jansz. van Balen, werd

gedoopt te Zuilichem op 8 okt. 1699.

In de zo juist genoemde registers vindt men :
A. de doopinschrijvingen van :

a. Teuntje, dochter van Jan Theunisz., 15 nov. 1697, doopgetuige
Neelkje Stevens;

b. Steven, zoon van Jan Theunisz., 26 nov. 1699, doopgetuigen Steven
Jansz. en Grietje Stevens ;

c. Theunis, zoon van Jan Theunisz., 26 febr. 1702, doopgetuigen Jan
Stevensz. en Haarske Wouters.

B. de ondertrouw- en trouwakte van :
Jan Stevensz. van Lobbrecht, j.m. en Haarske Wouters van Bale(n)
j.d., beiden te Brakel, aldaar gehuwd 10 maart 1700.

Uit deze trouwinschrijving blijkt, dat de familienaam Van Balen toen
te Brakel werd gebruikt, al geschiedde dit, naar uit het ontbreken van
deze naam in de doopaantekeningen van vóór 1703 moet worden afge-
leid, niet geregeld.

Is de onder A. b. genoemde Steven de gezochte ?
In het „van" en „te" Brakel zat een aanwijzing voor voortgezet onder-

zoek in de registers van deze plaats niettegenstaande al spoedig bleek,
dat een huwelijksinschrijving betreffende een Jan Theunisz. niet was te
vinden.

Ook de doopaantekening van een Haarske Wouters, noch de trouw-
(ondertrouw-) akte van Wouter van Balen viel te ontdekken. De zaak
veranderde toen ook het trouwboek, dat met 22 mei 1732 aanvangt, werd
ter hand genomen.

Op 28 nov. 1741 werd te Brakel de ondertrouw geproclameerd van:
Coenraad Stevense van Lobragt, weduwnaar van Maajke Wouters

van Balen en Engel Arise Versteeg, weduwe van Cornelis Jansen van
den Eijk.

Een Maaike Wouters werd te Brakel gedoopt op 23 juli 1671. Haar
doopakte luidt:

„Een kint van Wouter Jacobsen de schipper (g(e)n(aem)t Maerijcken.
Getujjghen Hendrixken Arien de smitsvrouwe."

In december 1661 werd de ondertrouw van Wouter Jacobsen te Brakel
afgekondigd. Hiervan werd de volgende akte ingeschreven :

,,Wouter Jacobsen J. M. van Braeckell met
Maeijcken Gerits J. D. van Braeckell

I. Proclamatie den . 15 Decem'bris ,
II. Proclamatie den' 22 Decembris

III. Proclamatie den 29 Decembris." ...
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Wouter ]acobsen liet te Brakel ook nog andere kinderen dopen. De
inschrijvingen van 3 mei 1663 en 20 sept. 1668 zijn duidelijk en laten
geen reden tot twijfel. Op eerstgenoemde datum werd gedoopt zijn zoon
Gerit, in het bijzijn van ]acob Teunissen en Hendrixken de smitsvrouwe
als getuigen. In september 1668 werd het sacrament van de doop bediend
aan zijn zoon Jan. De getuigen waren toen Adtiaen Andriessen en Maeij-
ke Peters.

Verder bevat het doopboek nog een akte van 1 okt. 1665 waarvan
het dubieus is, of deze betrekking hééft op een kind van Wouter Jacob-
sen. Volgens de akte heette de vader Wouter Teunissen, doch gelet op
de naam van het kind Lijsken en die van de getuigen ]acob Teunis en
]en\necken Wouters is het niet onmogelijk, dat hier sprake is van een
verschrijving. Jacob Teunissen kan de grootvader van de kinderen van
Wouter Jacobsen zijn geweest. Hiervoor pleit een inschrijving van hu-
welijksproclamatie van 1662 in meer genoemd trouwboek :

„jacob Teunissen, weduwnaer van Lijsbeth Wouters ende Maeijcken
Antonis, weduwe van Matthijs Janssen Crabb woonende tot Eethen.

I. proclamatie den 20 Julij
II. proclam den 28 Julij

III. proclam den 3 Augusti."
Lijsken zou dan naar haar grootmoeder van vaderszijde zijn genoemd.
Op 6 augustus van hetzelfde jaar 1665 werd te Brakel nog een andere

Lijsken in presentie van een Jacob Teunisz, gedoopt. De naam van de
vader was Teunis Jacobs.

6 December 1657 ondertrouwden :
Teunis Jacobs J. M. van Braeckel en
Annecken Ariens J. D. van Poederoijen en wonende aldaar.
Op 27 december d.a.v. werd het huwelijk gesloten.
Betreffende dit echtpaar vond ik in de kerkelijke registers van Brakel

de volgende inschrijvingen :
a. „Den 29 Aprilis (1660)

Een kint (van) Teunis Jacobs genaemt Jennecken.
Getuijghe Jennecken Ariens."

b. „Den 22 Februarij (1663)
Een kint van Teunis Jacobs genaemt Arien.
Getuijghe Claes Arissen van Poederoijen."

c. „Den 6 Augusti (1665)
Een kint van Teunis Jacobs g(e)n(aem)t Lijsken.
Getuijghe Jacob Teunis."

d. „Den 3 Martij (1667)
Een kint van Teunis Jacobsen g(e)n(aem)t Jan.
Getuijghe Gerit Teunis, Jenneken Jans."

e. „Den 5 Januarij (1673)
Een kint van Teunis Jacobs genaemt Henrick.
Getuijghe Mattheus Arissen van Poederoijen."
De hierboven, onder d., vermelde Jan houd ik voor Jan Theunisz., de

vader van Teuntje, gedoopt 15 nov. 1697, van Steven, gedoopt 26 nov.
1699 en van Theunis, gedoopt 26 febr. 1702 en voor een neef (oomzeg-
ger) van Wouter Jacobsen de schipper, de vader van Maeijcken Wou-
ters van Balen.
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Hel: bovenstaande was reeds een aantal jaren bekend toen mijn oog
viel op de volgende akte, voorkomende in het doop- en trouwboek van
Brakel 1678—1702.

„Den 22 November 1696 Hendrick Jansen Sa/m, jonghman met Trije-
nijen Ghijsberts van Balen jonghendochter."

Bij nader onderzoek vond ik betreffende dit echtpaar de volgende
doopakten :
a. 25 september 1697 Hendrick Jansse Salm Een kind gedoopt genaamt

Jenniken, getuijge Herske Wouters ;
b. 18 december 1698 Hendrick Jansse Salm .sijn kind gedoopt genaamt

Jan, getuijgen Cornelis Janse Salm, Dirkje Janse Salm ;
c. 17 maart 1700 Hendrick Jansse Salm zijn twee soonen gedoopt en is

de ouste genaampt Gijsbert de jongste Gerrid getuijgen Aafke Jansse
Salm en Neeltke Stevens ;

d. 4 december 1701 Hendrick Janse Salm sijn kind gedoopt genaempt
Gijsbert, getuijge Gijsbert Jacobse en Neelke Ariens.

Door een hiaat in de serie doop- en trouwboeken van Brakel tussen
de jaren 1703 en 1732 kon niet vastgesteld worden, of deze ouders nog
meerdere kinderen ter plaatse hebben laten dopen. Eén en ander achtte
ik echter ruim voldoende om Gijsbert Jacobsen en zijn vrouw Jennecken
Ariens als de grootouders-van-moederszijde van de hier vermelde kinde-
ren Salm te mogen beschouwen. Als jongeman en jongedochter van
„Braeckell" werd hun huwelijk aldaar geproclameerd in 1658 en wel op
31 oktober, 7 november en op 14 november. Hun dochter Trijntje werd
gedoopt 1 april 1666. De desbetreffende akte luidt: „Den 1 Aprilis 1666
Een kint van Gisbert Jacobsen g(e)n(aem)t Trijntje, Getuijghe [naam
niet ingevuld]."

Andere kinderen van Gijsbert Jacobsen, van wie de doop in de boeken
van Brakel gevonden werd, waren :
a. Arien, doopdatum 19 febr. 1660, getuigen Wouter Jacobs en Gijs-

bertje;
b. Tielemain, doopdatum 23 febr. 1662, getuigen Simon Huiberts en

Maeijcken Gerits;
c. Teunis, doopdatum 8 mei 1664, getuigen Adriaen Cornelissen de Snij-

der en Jennecken Jans;
d. Teunis, doopdatum 5 jan. 1673, getuigen niet vermeld.

Van deze kinderen vond ik nog, dat Arien Gijsbertse als jongeman
van Brakel op 10 april 1698 in het huwelijk trad met Neeltken Stevens,
een Brakelse jongedochter.

Op 23 april 1699 liet Arien Gijsbertse een dochter Janneke dopen en
op 11 augustus 1700 zijn zoon Tileman. Beide keren was Trijntje Gijs-
berts getuige.

De naam Jennecken is men in dit opstel reeds eerder tegen gekomen.
Jennecken Ariens, getuige bij de doop van Jennecken Teunis en Jenneken
Jans bij die van Jan Teunisz., kinderen van Teunis Jacobsz., resp. op
29 april 1660 en 3 maart 1667. Terwijl men zich de namen Wouter Ja-
cobsz. en Maeijcken Gerits zal herinneren als behorend bij het echtpaar
waarvan de ondertrouw eind dec. 1661 te Brakel werd afgekondigd. Hun
dochter H(a)erske was dan getuige bij de doop van het eerste kind van
Hendrick Jansen Salm en Trijntje Gijsberts van Balen op 25 sept. 1697.
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Aan de juistheid van mijn reeds eerder getrokken conclusies valt in
het licht van het bovenstaande al moeilijk meer te twijfelen, hernieuwd
onderzoek in de geloftesignaten van de schepenbank van Zuilichem le-
verde de volgende akte op :

„Compareerde Antieken Ariens lest wede van Tonis Jacobsz. met
gecoren Momboir, en (de) Maeyken Gerrits wede van Wouter Ja-
cobs mede met gecoren Momboir, soo voor haer selven als mede
voor hare onmondighe kinderen bij de gemelte hare Mannen in
echte geprocreert, Erffgenaemen van zal(ige)r Jacob Tonisz. en
(de) hebben voor eene somme van een hondert en (de) vijftich
g(u)l(den)s daer van comp(aran)ten gieden voldaen en (de) be-
taelt te sijn. vercocht en (de) opgedraghen een huijs en (de) erf f
met eenen mergen lants, lest bij Jacob Tonisz. oirluyder Mansvader
zal(ige)r beseten, met soodanighe last van weteringh-, dijck, dam
en! sloot, als met recht daer toe behoorende sijn, op Braeckel in
hunne bepalinghe en (de) limiten gelegen Gijsbert Jacobsz. in eenen
eygendom erffelijck te hebben en (de) te besitten ende comp(aran)
ten vertegen en (de) gelooffden te doen verthijen allen die daer
op met recht te verthijen schuldich sijn, en (de) te waren na den
landrechte C(oram) 26e Mey 1681."

Uit het feit, dat de nakomelingen van Gijsbert Jacobsz., die naar uit
een volgend relaas zal blijken, zijn namen ontleende aan overgrootvader
en betovergrootvader, resp. Jacob en Ghijsbert, Van Braeckell, zich ook
Van Balen noemden, meen ik te mogen afleiden, dat de familienaam
Van Balen ook hier heel wat ouder is dan men na een oppervlakkige
kennisneming van de doop- en trouwboeken van Brakel zou verwachten.
Dit vooral waar gebleken is, dat bij deze Van Braeckells de kinderen
van Jacob, die zelf nog zegelde met het ongebroken wapen Van Braeckell,
zich noemden met de familienaam van het geslacht waaraan zij hun voor-
naam dankten. Zo vond ik een Jan van Goor, genoemd naar zijn over-
grootvader, de vader van zijn grootmoeder Elisabeth, vrouw van Ghijsbert
van Braeckell, en een Adriaen van Willigen, naar de grootvader-van-
moederszijde, als kinderen van Jacob Ghijsbertsz. en Lijsken Adriaens
van Willigen. Genoemde Jan van Goor en Adriaen van Willigen waren
broeders van Anneken Jacobs, de vrouw van Tonis Geritsz. en de moe-
der van de reeds meermalen vermelde Jacob Tonisz. (= Teunisz.), de
vader vanTeunis, Wouter en Gijsbert Jacobsz. [van Balen],

Deze Van Braeckells waren schout en dijkgraaf van Brakel, schepen
in de Hoge Bank van Zuilichem, schatbeurder enz. Ook Jan van Goor,
Jacob Ghijsbertsz. van Braeckelsz., nam een aantal van deze functies
waar, terwijl zijn overgrootvader Jan van Goor zich te Giessen met soort-
gelijk werk had belast gezien. Laatstgenoemde was in wettige lijn een
achterkleinzoon van Willem van Goir en Joncfr. Christine van Giessen.
Ook dit wil ik te gelegener tijd met bewijzen staven. Anticiperend op
deze publicatie moge ik de belangstellende lezer thans verwijzen naa'
Verslagen Rijks Oude Archieven 1897, blz. 120 e.v., Mr. K. N. Korte-
weg : Rechtsbronnen van Woudrichem en het Land van Altena I—II,
Utrecht, 1948, Mr. H. Hardenberg, Inventaris archief Altena, ms A. R.
A. en J. G. N. Renaud: Kastelen in het land van Altena en het overige
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gebied tussen de Maasarmen, in Brabantia, 's Hertogenbosch 1953, jan.~
febr., 2e jaargang, nummer 1.

of?

i

De Van Balens geneerden zich toen reeds met de
scheepvaart. Wouter Jacobsz. was, naar men gezien
heeft, schipper. Ook Tonis Geritsz. staat als zodanig
vermeld. Daarnaast beoefenden zij de zalmvisserij. Van
de vader van Tonis Geritsz., geheten Gerit Tonisz., is

~ uit een verklaring van 1595 (Hof van Gelre : Civiele
Processtukken 1595—II, omslag 10) bekend, dat hij, met anderen, sedert
1565 de Waal nabij Brakel beviste met zegens, drijfnetten, „vlouwen
en prickwelen", en dat deze visserij „veel genots heeft aengebracht ende
groote incomsten daervan ghecomen sijn."

Met het voorgaande is weergegeven hoe de naam en de familie van
de vader van de aan het begin van dit opstel genoemde gebroeders Van
Balen werd gevonden. Thans blijft nog het onderzoek naar de naam
van hun moeder.

Hiervoor werd reeds medegedeeld, dat een trouw- (ondertrouw-) akte
betreffende een Jan Theunisz. in de 'boeken van Brakel ontbreekt. De
aangehaalde doopakten van 1697, van 1699 en van 1702 vermelden wel
de naam van de vader, doch niet die van de moeder. Zij lichten de lezer
verder uitvoerig in omtrent de naam der getuigen. Bij nadere bestude-
ring valt hier de naam Steven, gebruikt als patronymicum en als voor-
naam op. Het is dus niet onredelijk te veronderstellen, dat ook de vrouw
van Jan Theunisz. dit patronymicum heeft gedragen.

Voor het vaststellen van de vermoedelijke voornaam werd uitgegaan
van de gewoonte van vorige geslachten de kinderen in de eerste plaats te
noemen naar .de grootouders, zowel van vaders- als moederszijde. Nor-
maliter betekent dit dat de naam van een grootmoeder wordt terugge-
vonden bij enige der kleindochters. Onder broers- en zusterskinderen
zijn er dus altijd met dezelfde voornamen.

Onder de namen van de kinderen van Steven, Teunis, Arien en Jan
van Balen was zulk een gemeenschappelijke naam : Jan(ne)tje. In de
gezinnen van Steven en Jan werd deze gedragen door de oudste dochter,
terwijl, dit voor dat van Téunis niet va'lt te zeggen door het reeds geme-
moreerde hiaat in de doop- en trouwboeken van Brakel tussen de jaren
1703 en 1732. Bovendien werd de jongere tweelingzuster van Jantje
Stevensdr. van Balen Celiken gedoopt, vernoemd naar haar grootmoeder
van moederszijde : Celiken Vernou.

Eén en ander geeft dus voldoende grond voor de veronderstelling,
dat Jan Theunisz. gehuwd was met een Jan(netje Stevensdr. De vraag
blijft nu, of er in het betreffende tijdvak een vrouw met deze naam te
Brakel heeft gewoond. De lidmatenlijsten van de Kerk aldaar geven
hierop bevestigend antwoord.

Op een lijst, aangelegd 21 maart 1697, worden onderstaande namen,
in de weergegeven volgorde, vermeld :

Steven Jansz.
Willemijn Koenen, obiit 23 maart 1740.
Jantjen Stevens, obiit 1723.
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Verder bevindt zich tussen de huwelijksaantekeningen er één betref-
fende de afkondiging van het voorgenomen huwelijk van

„Steven Janssen j.m.: van Braeokell met
Willemken Coenen j.d.: van Hellou."
De eerste proclamatie geschiedde op 11 febr. 1666, de tweede een

week later en op 25 febr. d.a.v. had de derde afkondiging plaats. Ver-
moedelijk is het huwelijk toen aanstonds of kort daarna ingezegend.

Op 9 november 1666 liet Steven Janszo zijn dochter]annetje te Brakel
dopen, in tegenwoordigheid van Neelken Teunis en Teunis Janssen als
getuigen.

In de daarop volgende jaren stond Steven Jansz. geregeld bij het doop-
vont. Achtereenvolgens werden nog door hem ten doop gevoerd : Neel-
cken (12 juli 1668), /art (28 aug. 1670), Coenraet (29 sept. 1672),
Grietje (5 juli 1674), Coenraet (10 dec. 1676), Beliken (7 dec. 1679)
en Coenraet (14 april 1682).

De namen der doopgetuigen van de kinderen van Jan Theunisz., t.w.
Neelkje Stevens, Jan Stevensz. en Grietje Stevens zijn hier dus met Ste~
ven Jansz. in één gezinsverband verenigd, terug gevonden. Gelet op haar
doopdatum, 7 december 1679, moet het theoretisch mogelijk geacht wor-
den, dat Jan Theunisz. met Belikeen Stevens huwde, doch in aanmerking
genomen de hierboven aangevoerde gronden, verband houdende met het
voorkomen van een bepaalde voornaam Jan(ne)tje vind ik deze oplossing
weinig aanvaardbaar nu mij van een Beliken van Baten niets is gebleken.

Alzo kom ik tot de conclusie, dat Jannetje Stevensdc. de moeder was
van Steven, Teunis, Arien en Jan Jansz. van Balen.

Een verklaring voor het ontbreken van haar trouwakte in de registers
van Brakel moet nu nog worden gezocht. Deze kan in verband staan met
een vacature, gevolg van het overlijden van de predikant W. van Oort
in 1696. Tussen 11 januari en 25 april van genoemd jaar werden geen
huwelijken te Brakel ingeschreven gevonden.

Tenslotte nog een opmerking, die de juistheid van mijn conclusie met
betrekking tot het veronderstelde grootouderschap van Steven Jansz. en
Willemken Coenen van Steven Jansz. van Baten en diens broers kan
bevestigen. Onder de namen der kleinkinderen van Steven Jansz. van
Balen en Barbara Hack kwam, als het ware plotseling, ook die van Coen-
raad opduiken. Op 29 maart 1767 liet Jam Stevensz. van Balen te Brakel
een zoon met de naam Coen dopen. Hierin werd hij gevolgd door zijn
broer Jacob, die op 21 augustus van het volgend jaar een kind de kerk
liet binnendragen, dat de naam Coenraad verkreeg.

Met Willemken Coenen krijgen deze namen genealogische zin. Zon-
der de aanvaarding van haar voormoederschap moet worden volstaan met
de constatering, dat Barbara Hack een twintigtal jaren eerder, op 14 juli
1748, getuige was bij de doop van het kind van Coen Lobregt en Engel
Versteeg en dat zij hiermede een bediening waarnam, die eerder, in
1743 en '44 was verzorgd door ene Grietje Stevens. De zuster van Coen-
raad Stevensz. van Lobragt (Lobregt, Lobrecht, van Lobbrecht)? De-
zelfde, die als Grietje, lidmaat te Herwijnen, werd ontmoet in de doop-
akte van Jantje, dochter van Steven Jansz. van Balen en Barbara Hack
van 28 febr. 1740 en die als Grietje Stevens op 26 november 1699 één
der doopgetuigen was van de vader van laatstgenoemd kind ?

Mede gezien het beperkte territoir waar de handelingen plaats grepen
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meen ik van wel, temeer omdat anno 1699 een Grietje Stevens „met be-
Jijdenisse van Brakel" te Herwijnen werd ingeschreven.

Aangezien de naam Coenraad karakteristiek is geworden voor de na-
komelingen van Steven Jansz. van Balen en Barbara Hack 'ben ik zeer
nieuwsgierig naar een redelijke verklaring, waarom deze naam, die in
de 18e eeuw, behalve door vermelde Coenraad Lobregt, te Brakel door
geen anderen, dan door genoemde kinderen werd gedragen, werd ge-
geven aan kinderen, die in relatie van meer-bet-achterkleinkind stonden
tot de naast voorgaande naamdrager.

Mogelijk ligt de oplossing in beantwoording der vraag : „Wie was de
vader van Willemken Coenen ?" Was dit soms Coen jansz., schoolmees-
ter te Heilouw, die op 2 september 1641 door ene Peter Dircksz. de
Roock, geboortig van Well, werd neergeslagen ?

NIEUWE NUMMERLIJST CONTACTDIENST

Verschenen is een nieuwe geheel bijgewerkte nummerlijst ten behoeve van de deel-
nemers aan de contactdienst.

Voor een vlotte en doeltreffende uitwisseling van gegevens is deze lijst onontbeerlijk.
De nieuwe nummerlijst kunt U verkrijgen door overmaking van 50 cent op postrekening
no. 547064 t.n.v. penningmeester Ned. Gen. Ver. te Haarlem.

MEDEDELING BETREFFENDE CONTRIBUTIE 1959

In de algemene vergadering op 25 october j.l. te Utrecht gehouden werd met alge-
mene stemmen het bestuursvoorstel aangenomen om de contributie voor het jaar 1959
te verhogen tot f 12.50.

Slechts na lange aarzeling heeft het hoofdbestuur om deze verhoging willen vragen.
De voortgaande kostenstijging in de afgelopen jaren, U allen uit eigen omgeving genoeg
bekend, maakte deze verhoging helaas noodzakelijk.

Ondanks gestegen kosten hebben bestuur en redactie Gens Nostra de laatste paar
jaren op hoger peil gebracht, zodat ons maandblad vorig jaar van het Internationaal
Instituut voor Genealogie en Heraldiek te Madrid een onderscheiding kreeg voor het
beste thans verschijnende genealogische en heraldische orgaan. De redactie heeft echter
nog vele plannen, die wegens de ontoereikende financiële middelen tot dusver nog
niet konden worden uitgevoerd.

De activiteit van de N.G.V. o.a. door middel van haar diensten en in haar afdelin-
gen breidt zich nog steeds uit. Het ledental groeit gestadig. De N.G.V. is er voor U
en door U. Slechts door Uw aller medewerking heeft de N.G.V. dit weten te bereiken.
Het bestuur rekent ook in de toekomst op Uw aller steun. Daadwerkelijk en direct
kunt U reeds steunen door Uw contributie voor 1959 ad. f 12.50 zo spoedig mogelijk
over te maken en wel op postgironummer 547064 t.n.v. penningmeester Ned. Gen. Ver.
te Haarlem. U voorkomt hiermede veel onnodige administratiekosten en U bespaart
zich zélf de incassokosten. Werkt allen mede !

Drs. W. ROODENBURG, penningmeester.

In de op 25 oct. j.l. te Utrecht gehouden Algemene Vergadering der
N.G.V. werd in de vacature ontstaan door de ontslagname van de Heer
JF. Renssen, bij acclamatie benoemd tot Corresponderend Secretaris de
Heer H. ]. Schoonderwoerd te Amsterdam, die blijft gebruik maken van
Postbus 976.
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CORRIGENDA EN ADDENDA
van resp. op artikelen in Gens Nostra 1950, 1951, 1953, 1954

1956 en 1957

Het is ons gebleken, dat het drukfoutenduveltje ons in onze artikelen
meerdere malen parten heeft gespeeld met als gevolg soms dwaze fouten.
Allereerst is het dus zaak om deze drukfouten te verbeteren. Tegelijker-
tijd geven wij verbetering en aanvullingen van resp. op reeds gegeven
vondsten. Chronologisch ontstaat dan deze lijst:

Gens Nostra 1950 p. 181.
Deze fragment genealogie Kleyn is in G. N. 1957 p. 85/94 verbeterd

en uitgebreider uitgegeven. Toch geven wij de verbeteringen voor p. 181,
1950:

Regel 28 van boven. Wouter Janse Kleyn stierf inderdaad vóór 31 dec.
1698 en wel op 17 sept. 1697.

Regel 8 van onderen. Bastiaanken Petersen van Lieshout moet zijn :
Bastiaanken Jansen van Lieshout.

Regel 5 van onderen. Johannes Kleyn werd 1672 geboren, niet 1671.
p. 182. Bij de opgave van de data van Joh. Kleyn staat onder punt 4

„en huwt hier eind nov." dubbel gedrukt.
p. 183 regel 34 van boven.
Johannis Kleyn, geb. 3-11-1697 heeft wel nakomelingen. Zie G.N.

1951 p. 110 en 1957 p. 90 Vila.
p. 183 regel 35 van boven.
Aan de kinderen van Dingman Kleyn toe te voegen : Zwaluwe, ge-

doopt 17-5-1739 Wouter.

Gens Nostra 1951.
p. 118 regel 7 van boven.
De stamvader van de eerste tak is Claes Adam Goverden en niet

Coevorden. Ook in inhoud te verbeteren.
p. 118 regel 10 van boven.
Govert Claessen O ± niet O f.
p. 118 regel 19 van boven.
Claes Adam Goverden (a) : a schrappen, deze a behoort achter
p. 118 regel 21 van boven.
Govert Claessen ( a ) .
p. 118 regel 13 van onderen.
Achter 1. Drimmelen ?» Abraham 28-3-1745 volgt: na : te lezen volgt:

aa.

Gens Nostra 1953.
p. 12 eerste regel: Bastiaanken Petersen van Lieshout moet zijn :

Bastiaanken Jansen van Lieshout.

Gens Nostra 1954.
p. 42 regel 7 van boven.
Van Cornelis Ottervanger, ;=a Sleeuwijk 22-12-1657 stamt de thans

in Haarlem en Groningen wonende familie Ottevatngers af. Van deze
familie bestaat een keurig bijgehouden, geschreven stamboekje vanaf
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1713 tot heden. Afschrift hiervan is in mijn bezit door de welwillende
medewerking van de thans levende afstammelingen : Ir. Ottevangers,
Haarlem en zijn broeder J. Ottevangers, binnenhuisarchitect, Groningen.

p. 42 regel 17 van boven.
Sleeswijk moet zijn Sleeuwijk.
p. 43 eerste regel van boven.
Achter VlIIb Cornelis Ottevanger O SI. 12-9-1832 is vergeten : zoon

Dingeman, volgt IXc.
p. 59 regel 7 van onderen.
Uit andere bron blijkt, dat de naam van het op 7-10-1708 geb. kind

Willem is.
p. 60 regel 14 van onderen.
Jan Aarts Ottevanger huwt met Margje Rokes Campsteeg te Sleeuwijk,

niet te Steenwijk.
p. 61 Naschrift.
Wij bewaarden niets, maar beweerden iets !

Gens Nostra 1956.
p. 182 regel 13 van onderen.
Din — te schrappen.

Gens Nostra 1957 p. 85/94.
Dank zij Ir. Nelemans te Wassenaar zijn diverse aanvullingen op dit

artikel te geven :
p. 85. De onder Ha vermelde Rob Hendricks is volgens opgave van

Dr. Braber, Dreischor geen „Kleyn"-kind; Illd is dan op p. 86 te
schrappen.

p. 87. Va Jan Wouters Kleyn wordt 30-1-1672 te L. Zwaluwe aange-
steld als schoolmeester. Op 26-12-1677 is hij assisterend kerkmeester,
in 1678 en 1679 regerend kerkmeester.

p. 89. Vla Wouter Jans Kleyn wordt 1-2-1681 aangesteld tot school-
meester, koster en voorlezer te L. Zw. Op 24-5-1696 wordt hij klokken-
luider. Op 12-1-1698 is hij assisterend, in 1699 regerend kerkmeester.
In 1706 is hij diaken, in 1713 en 1714 schepen. Op 1-1-1709 koopt hij
een huis te L. Zw. Hij maakt 16-2-1718 te Zw. zijn testament.

p. 90 VIc. Jacobus Corstiaanse Kleyn wordt op 9-8-1706 schoolmees-
ter-koster te Niervaart (Klundert). Hij overlijdt 26-6-1739.

p. 90 Vle. Zoon Adraan Klein huwt (vermoedelijk) 6-7-1783 met Ja-
coba van Toorn, wonende te L. Zw. Zij betaalt f 3-̂ 0-0 impost.

p. 90 Vila. Dochter Sya huwt 17 mei 1750 te H. Zw. met Jacob van
der Eist, j.m. geb. en won. te Dordrecht (aantekenen Zwaluwe 24-4-
1750).

p. 91 Vllb. Dochter Martijntie huwt 21 januari 1759 (aantekenen
5 jan. 1759) te Zwaluwe met Pieter Huibertze Broere, j.m. geb. onder
L. Zw. bij de Blauwe Sluys.

p. 91 Vllc. Leonardus Wouterse Kleyn wordt te Moerdijk op 4-1-
1735 benoemd tot schoolmeester. Zijn opvolger op 2-12-1768.

p. 92 Villa. Pieter Joh. Kleyn betaalt Zwaluwe 11-11-1751 f 6-0-0
impost om te trouwen met Geertruy Baaien, wonende te Dordt.

13 nov. 1751 te Zwaluwe aangetekend Pieter Kleyn, j.m. geb. Dordt
en wonende H. Zw. en Geertruy Balen, j.d. geb. en won. te Dordt. Met
attestatie naar Dordt 28 nov..
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Op 8 aug. 1753 te Zw. aangetekend Pietec Kleyn, wedr. van Geertruy
Balen, geb. Dordt en hier wonende, en Geertruy Asbeek, j.l. geb. en
won. Dordt. Met attestatie vertrokken naar Dordt 2 sept.

16 aug. 1753. Betaling f 6-0-0 impost.
21 juni 1751. Pieter Kleyn benoemd tot schoolmeester en voorlezer

te H. Zw., coster L. Zw. en voorzanger L. Zw.
13 dec. 1756. Gedemitteerd.
14 juni 1754. Provisioneel benoemd tot rentmeester domeinen Zwa-

luwe.
26 juni 1756. Finaal benoemd tot rentmeester.
14 juni 1754. Provisioneel benoemd tot heemraad v. d. polders Vie-

rendeelen. Oud- en Nieuwland en Quistgeld.
25 mei 1758. Benoemd tot heemraad van deze polders.
8 juni 1764. Benoemd tot heemraad van de Royalen Polder.
3 juni 1763. Gegund tot meerderjarigheid van 'Zijne Hoogheid de

jagt- en snippevangst van eenige buytenlanden.
1755. Schepen van Zwaluwe en collecteur van landpacht te

Zwaluwe.
p. 92 VHIb. Huwelijk gesloten 22 juli 1759 i.p.v. juni.
p. 92 VHIb. Dochter Cornelia, ged. 9-7-1774, huwt 28-2-1801 met

Pieter Bartel, j.m. v. Klundert. f 3-0-0 impost te Klundert.
p. 93 IXb. Johannes Petrus Klein betaalt 26-6-1784 te Zwaluwe twee-

maal f 30-0-0 impost om te huwen met Antoinetta Ockerse, j.d. geb. te
Vianen, wonende Baarn, prov. Utrecht. Hij is j.m. geb. en won. te H.
Zwaluwe. Volgende gegevens vermelden wij volledigheidshalve, ofschoon
de betreffende Cornelia Kleyn ons onbekend is.

Antony van de Griend, j.m. ondertr. 26-4-1765, trouwt 12 mei te L.
Zw. met Cornelia Kleyn, j.d.

Simon van Raemsdonk, j.m. en Cornelia Kleyn, weduwe van Antony
v. d. Griend betalen tweemaal f 3-0-0 impost 1-12-1785.

A. OTTEVANGER . Oss.

AANVULLING GENEALOGIE FELIX

Daniet, geb. omstreeks 1635, trouwt Mariegje Daniels.
Uit dit huwelijk :
Evert Danielsen Felix, geb. omstreeks 1660, trouwt Utrecht in de Dom

25-1-1688 Johanna Pieters, dr. van Pieter en Mariegje Claes.
Bij hun huwelijk woonden zij beiden „omtrent de Claes kerk".
Uit dit huwelijk is nog geboren :
Sara Felix, ged. Utrecht in de Dom 17 sept. 1710, overl. Utrecht

11 jan. 1750, trouwt Utrecht 24 maart 1731 Antonie Viveen.
Bij de doop van Abraham Felix op 4-11-1712 in de Dom komt zijn

moeder voor onder de naam van Johanina Felux. Zij woonden toen aan
de Achterweg.

Cornelis Felix, geb. omstreeks 1704 wordt in 1753 te Utrecht vermeld
als lid van het „tabaks-verkopers Gilde."
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KWARTIERSTAAT HUIBERS
Wijzigingen en aanvullingen

nr. 8. Johanes Huibers = Johannes Huibers.
nr. 25. Aalt je Legemaate, geb. 14 augustus 1815 =

Aaltje Legemate, geb. 14 augustus 1812.
nr. 33. 2e alinea moet luiden :

Jan Huijbertz was een zoon van : Huijbert Hendrikse, gedoopt 10 augustus
1727 te Wageningen, begraven 7 juni 1788 te Wageningen ; gehuwd 12 mei
1764 te Wageningen met : Elizabet (Lijsbeth) Jansse, gedoopt te Wageningen,
4 april 1743, dochter van fan Lamertze en van .Hendrijn Aarense. Hij was een
kleinzoon van : Hendrick Hendrickse, gedoopt 28 oktober 1688 te Wageningen,
overleden ± 1731 ; (zoon van : Hendrick Evertz en N.N.) en van : Hendetzken
Huijberts, gedoopt 22 maart 1696 te Wageningen, dochter van Huijbert Jor.
daensz. en van : Teunken Aatnz.

nr. 35. Willemina Costijn = Willemina Cosijn.
nr. 51. Katholina Willemse Hake = Katharina Willemse Hocke.
nr. 53. Johanes Rompa = Johannes Rompa.
nr. 55. Johannis Johannisze Eindhoven = Johannis Johannisze Endhoven.

DE OMMENSE KRAMER'S
Het overzicht over de Ommense Kramers, opgenomen in „Gens Nostra" van october

'58 behoeft enige verbeteringen en aanvullingen. Op bladz. 213 Ie en 2e regel van
boven moet (waar en wanneer geb. en overi?) vervallen. Op dezelfde bladzijde moet
in IV Ab de 10e regel als volgt luiden: „en 2. Paulina Johanna, geb. Hilversum 11-7-1923,
tr. Anton Meijer, geb. München 3-8-1924, rechercheur München. Op bladz. 214 moet in
V Ab 2, 2e regel „11-11-1888" worden geschrapt. Op dezelfde bladzijde is in VI Aa
achter Arnoldus Lambertus de achternaam „Sierink" uitgevallen, terwijl in VI Ab2b
de achternaam „Bos " Bosch moet worden geschreven.

Tenslotte is op bladz. 215 Ie regel van boven achter Aaltje ten Broek uitgevallen :
geb. Araerongen 19-1-1822 en overl. Ommen 31-3-1858.

Wij vermelden met genoegen de geboorte te 's-Hertogenbosch, op
25 sept. 1958 van

JACOBA JOHANNA,

dochter van de Heer en Mevrouw de Groot-Vermeulen te Zalt-Bommel.

en

te Hellevoetsluis, op 23 oktober 1958 van
ANNA MAARTJE,

dochter van de Heer en Mevrouw Harlaar-v. d. Stoep.

Onze hartelijke gelukwensen. W. R.
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WAPENFORMULIEREN IN HET FAMILIEBOEK

In aansluiting op onze vorige publicatie in het maart-nummer van
Gens Nostra van dit jaar, kunnen wij U thans berichten dat ook de
twee wapenformulieren F2 en F3 van onze uitgave het Familieboek zijn
verschenen. De prijzen en formaten zijn de volgende :

Formulier F2 (formulier gewoon formaat; wapen met helm en dek-
kleden 11 bij 14 cm; wapenschild 5'bij 6 cm), per stuk
f 0.20. Bij afname in grote hoeveelheden speciale prijzen.
Aanvragen bij het secretariaat.

Formulier F3 (formulier gewoon formaat; hoofdwapen in het midden
met helm en dekkleden 8 bij 10 cm, wapenschild 2>Yi bij
4j/2 cm ; 8 wapentjes er naast, 4 aan elke kant, wapen-
schildjes ongeveer 2x/i bij 4 cm), per stuk f 0.20. Bij af-
name in grote hoeveelheden speciale prijzen. Aanvragen
bij het secretariaat.

Deze formulieren zijn foor het intekenen van wapens uitstekend ge-
schikt voor H.H. Heraldici!

Op de vier nog te verschijnen stamboomformulieren na, zijn thans alle
formulieren van het Familieboek verschenen.

Een proefzending van één exemplaar van alle 8 te verkrijgen formu-
lieren met de gebruiksaanwijzing wordt thans geleverd (inclusief ver-
pakking in rol en porto) voor f 1.50.

Alle bestellingen richte men tot het Secretariaat, Postbus 976 te Am-
sterdam-C. Alle betalingen dienen te geschieden op de girorekening
van de Penningmeester der N.G.V. te Haarlem, No. 547064.

BIBLIOTHEEK

Verschenen is een supplement op de Catalogus 1953. De bladen zijn
genummerd en geperforeerd en kunnen dus zonder moeite worden in-
gevoegd in de oude catalogus. Vooraf gelieve men echter daaruit te ver-
wijderen de bladen :

B-3/5 ; C-l ; E-3 ; F-9 ; C-l ; H-3 ; J-5 ; M-l ; N-l ;
Tijdschriften 1/8.
En door te halen :
Tijdschriften blz. 9, regel i/5, en blz. 11.
Toezending volgt franco na overschrijving van een bedrag van f 0.75

op postrekening 547064 ten name van de Penningmeester der N.G.V.
te Haarlem, onder vermelding : supplement-catalogus.

CORRECTIE :
Pag. 141, 15e regel van onderen, staat 757/, lees 1874.
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TIJDSCHRIFTEN-REVUE
Bibliothecaris: J. J. G. Kranen, Mariëndal 5, Rozendaal (Gld.) Tijdschriften kunnen na
aankondiging in deze Revue, aan de Leden der N.G.V. op aanvrage worden verzonden.

Ons Amsterdam, 10e Jrg. No. 10, oct. 1958 : In memoriam J. R. Koning ; /. A. Hen-
drix. Honderd jaar voeding en hygiëne ; H. W. Alings. Van bakkers en tappers ; Prof.
C. van Eesteren. „Noord"; F. H. Freese. Tram- en Stadsontwikkeling ; Mr. Arn. J.
d'Ailly. Nogmaals Herengracht 502 ; Dr. L. Jansen. De Peperwerf.

De Brabantse Leeuw, Jrg. 7 No. 10, october 1958 : Past. H. Hens. Naamlijst van
studenten; B. de Roy van Zuidewijn. Een huwelijksvoltrekking met hindernissen;
f. Loeff f en Ir. F. A. Nelemans. Silvius ; B. W. van Schijndel. De acht hoeven van
het Klooster der Rijke Claren „Aen de Hinthamerstraat" te 's-Hertogenbosch.

Johanniter Orde in Nederland, 9e Jrg. No. 37, okt. 1958 : Mededelingen van het Ka-'
pittel : necrologie ; contributies ; de naamsverandering van de Orde ; Verjonging van
de Adel ; ƒ. A. van Zelm van Eldik. Een reis naar Brunswijk in verband met de her-
begrafenis van het stoffelijk overschot van Z.D.H. Prins Willem V ; Damesafdeling ;
Nederlandse Adelsvereniging.

Nederlands Archievenblad, 62 Jrg. 4e Afl. 1957—1958 : Mededelingen van het Be-
stuur ; Table ronde des Archives 1958 ; Handleiding en registratuur ; Organisch geheel ;
A. Joha Maris. De Graaf van Holland en het ontstaan van het Maarschalkambt van
den lajide van Utrecht; A. Mulder. Archieven van de Doopsgezinde Broederschap ;
Kroniek ; Boekbespreking.

De Nederlandsche Leeuw, 75e Jrg. No. 9, sept. 1958 : Bestuursmededelingen ; De
opening van de Genealogische Heraldische Tentoonstelling „De Nederlandsche Leeuw";
Mr. Dr. J. C. Maris van Sandelingenambacht. Het hollands voorgeslacht van de fa-
milie Punt-Craeyensteyn in Brabant; Mr. W. de Vries. Van Oldenbarnevelt; Mr. O.
A. van der Meer. Een verkeerde aansluiting in de genealogie ,,de Gijselaar".

Het Personeel Statuut, 9e Jrg. No. 9, sept. 1958 : ƒ. C. van Duynen. De erkenning
van kinderen, tussen welker ouders op grond van artikel 88 B.W. een relatief huwe-
lijksverbod bestaat; D. v. d. Ben. Tegengaan van lichtvaardige echtscheidingen.

De Stichtsche Heraut, 5e Jrg. No. 5, sept. 1958 : Verslag van de excursie naar het
Muiderslot; Mr. W. Eldering-Niemeyer. De Plompetorengracht en haar bewoners van
1552 tot plm. 1800 ; Het Doop- en Trouwboek van „De Vuursche".

Ons Voorgeslacht, 13e Jrg. No. 72, sept-Oct. 1958 : J. H. Brakke. Immink ; W. Paul.
Aanvullingen genealogie Qualm ; J. H. Brakke. Overschiesche acten van indemniteit;
C. C. J. Lans. Het Streefkerkse geslacht Hogendijk ; Heraldiek in andere tijdschriften ;
Sprokkels ; Cohier van de Tiende Penning van De Briel Anno 1545.

In het Kamper Nieuwsblad, d.d. 20 sept. '58 verscheen een belangrijk artikel : Zwaag-
westeinde, dorp met woelig verleden. Salomon Levie (ter dood veroordeelde oranje-
klant) , stamvader van merkwaardige volksgemeenschap.

Verschenen zijn.:
Verslag over 1957 van het Archief der Gemeente Delft. Gememoreerd wordt de

verhuizing van het archief naar het nieuwe gebouw aan de Oude Delft 169 ; de groei
der archieven en de fichering van verschillende registers.

Verslag van de Gemeentelijke Archiefdienst te Amsterdam over 1957.
Vermeld worden de materiële staat der archieven ; de Inventarisatie en beschrijving

van de schenkingen : o.a. het familie-archief Ter Meulen ; familie-archief Ooster. Énige
(4) zeer fraaie reproducties van krijttekeningen verluchten deze uitgave.

AO-reeks : Dr. B. H. Stolte. Nijmegen is tóch Noviomagum.
Van de hand van onze Bibliothecaris verscheen een supplement van 25 pagina's op

de catalogus vari de Bibliotheek der N.G.V.
Dit omvangrijke werk stelt onze leden weder in staat de nieuwe aanwinsten der Bi-

bliotheek te raadplegen.
Alle hulde aan de Heer Kraanen.
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Ons Heem, Jrg. XIII, Ie Herfstmaand 1958 : Aardewerknummer : Bavo Belterkerke.
Vlaams Aardewerk ; Jozef Weyns. Aantekeningen van een minnaar van gebruiksaarde-
werk ; Frans van Winkel. Kronen- of rozenpotten in Limburg ; Aardewerk en Kachel-
ovens.

Onze Stam: familiekundig bijblad : Genealogie Roose, afstammelingen van Pieter
Roose, pottenbakker 1609, poorter van Torhout; Familiekundige sprokkelingen : Pa-
pierknipsels en huwelijkstelegram, ontworpen door E. van den Broeck; Gemeente-
wapens. Hierna nog verschillende kleine artikelen over Platteelwerk, enz. — Een buiten-
gewoon interessant nummer.

Der Grafschafter, Folge 68, Sept. 1958 : Gerhard Klopmeyer. Die Nordhorner bau-
ten ein Schiffahrtskanal ; Dr. L. Edel. Haus Gravink oder das Greven-Haus ; Sumpf-
wurz ; Dr. Ernst Kühle. Die Abtei Werden und ihre Heberegister ; Hans Götker. Hol-
lebergs Venn.

Mitteilungen des Herold, No. 56, Nov.-Dez. 1957. Bij gevoegd Register op de Jaar-
gangen 5-6-7-8: 1953—1956.

Institut für Auslandbeziehungen, April-Sept. 1958 : 2/3, Mitteilungen : op de omslag
Goethe kop van Meschtrowitsch ; De inhoud heeft hoofdzakelijk betrekking op de cul-
turele verhoudingen van Duitsland met de landen achter het Ijzeren Gordijn : Rusland,
Bulgarije, Tsechoslowakije, Balkan.

Quellen und Forschungen zur Ost[riesischen Famti.ie.n- u. Wappenkunde, S. Kramer,
Heft 9/1958 : Ein weit verbreiteter Irrtum (Groeneveld); Ahnenliste 11. Roelfs-Loquard.

Pfalzische Familien- und Wappenkunde, VII. Jrg. Band 3, Heft 1, 1958 : Schaaff.
Hofgüter des Deutschordens in Mannheim, Kafertal, Heddesheim, Oppau, (1381—1680);
Jung. Auslagerung amtlicher Akten von Maudach, Mundenheim, Rheingönheim im
30 jahrigen Krieg ; Meyer. Zur Frühgeschichte alter Meisenheimer Familien ; Arm-
knecht. Unbekannte Kirchenbücher aus der Pfalz und Rheinhessen.

Südwestdeutsche Blatter für Familie- und Wappenkunde, Jrg. 10, Heft 3, Okt. 1958 :
H. Keiler. Zu den Anfangen der Familie Keiler aus Stuttgart und Eszlingen ; Dr. H.
Muller. Blutsverwandtschaft zwischen den Grafen von Schwarzenberg und den Grafen
von Berg ; Dr. R. Haidlen. Weitere Erganzungen zur Stammfolge Sick; Wilhelm
Mauer. Eine Berichtigung zu „Prasident Dwight D. Eisenhowers Vorfahren und Ver-
wandte"; Dr. G. Wunder. Gastpar (Kaspar) aus Murrhardt.

The Genealogists' Magazine, Vol. 12, June 1958 No. 14 : G. Andrews Moriarty,
F.S.A. The Alleged Ancestry of Sir Winston Churchill ; W. P. Fletcher. Some Hazards
of Palaegraphy ; Miss N. E. Peek, M.A. An introduction to the Archives of the Uni-
versity of Cambridge ; Gregoe D. P. Nichotson. F.S.A. Some early emigrants to Ame-

Slakt och Havd, No. 2, 1958 : E. Hellerström. Bidrag till slakten de Wahls genea-
logi ; P. Wilstadius. Borgar-familjenamn i Granna med geografisk proveniens aren
1670—1700; Svenska namn i ett hollandskt Kyrkoar kiv.

Der Schweizer Familienforscher, Le Généalogiste suisse, 25. Jrg. 1958, Juni, No. 6 :
M. F. Hagmann. Verzeichnis der Periodika in der Bibliotheek der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Familienforschung.

Le mois généalogique. Canada, Vol. XI No. 7, 8, 9, Juillet, Aoüt, Septembre 1958 :
Réunion de Septembre ; Tricentenaire des Lessard ; Rapport du Trésorier.

The Detroit Society [or Genealogical Research Magazine, Fall. 1958 : A Vineyarder
who went down Maine ; Three families from "The old English Settlement" in Wis-
consin ; Cox-Bell notes ; Descendants of Robert Coold who came to America in the
year 1665 ; Monroe County marriages.
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Western Michigan Genealogical Society, Vol. IV No. 3, August 1958 : Vragen en
antwoorden; Mrs. E. Grey-Williams. Continuation of Old Barry School Records.

Oklahoma Genealogical Society, Vol. 3 No. 3, Sept. 1958 : Lazelle Clark-Houck. Our
Oklahoma ; Nieuw Bestuur; Nieuwe leden; Genealogist (gedicht), door Miranda
Snow Walton ; Migrations of North Carolina ; Vragen ; Oak Lodge Cemetery.

Pedigree, Vol. 3 No. 1, January 1958: The Noscoe mystery; Tillson family of
Tillsonburg, Oxford Co; Ontario; Pioneer families of Mount Pleasant, Ontario ;
Vragen.

Genealogical Forum of Portland, Oregon, Year Book 1958—1959 : Bestuur, Leden-
lijst, Register van de afgelopen jaargang.

Amsterdam, oktober 1958. W. D. H. R.

Het Nederlands Verbond der Verenigingen „Pro Juventute" deed
weder het licht zien de bekende Oranjekalender 1959, die er bizonder
aantrekkelijk uitziet met de voorplaat in kleuren ; zowel voor het goede
doel, als voor de daarin opgenomen foto's bevelen wij de aankoop aan.
Prijs f2.75 op postgiro 517400.

De Heer Cock te Monnikendam geeft onderzoekers, die brieven moe-
ten richten tot Oost-Duitsland, de raad op het adres te vermelden :
DDR of Deutsche Demokratische Republik.

OPROEP
HUISMERKENONDERZOEK

Niet eens, doch verschillende malen is gebleken, zowel op vergaderingen, excursies
als bij correspondentie en andere gelegenheden, dat een groeiende interesse uitgaat
naar het (huis)merkenonderzoek, waarop werd voorgesteld een studiekring op te richten.

De bedoeling zit vpor het verzamelen (gedocumenteerd) van merken in de meest
uitgebreide zin, met opgave van de bronnen van herkomst en afbeeldingen, welke in
een kaartsysteem zullen worden ondergebracht ter nadere bestudering en vergelijking
onderling in verband met de streek waar ze worden aangetroffen en de gewoonten hoe,
wanneer en op welke wijze zij worden gebruikt, eventueel overerven, het „breuken-
stelsel", enz.

Daarnaast zal aandacht worden geschonken aan de oorspronkelijke, vermoedelijke
betekenis, voor zover die is na te gaan bij de talloze variaties die optreden, afgeleid
van het Christusmonogram, eveneens in zijn verschillende vormen en die merken, welke
kennelijk verwant blijken te zijn aan de runen en daarmede een gemeenschappelijke
oorsprong vertonen; (Codex Runicus).

Zij, die daadwerkelijk willen medewerken te trachten het vraagstuk over deze ge-
heimzinnige tekens, magische figuren zwart op wit, samengesteld uit een combinatie
van rechte en schuine lijnen, ware geheimtekens, die steeds weer opnieuw hun won-
derlijke aantrekkingskracht uitoefenen en niet loslaten, te doorvorsen, worden verzocht
zich pp te geven bij de Heer C. Roodenburg, van Eedenstraat 9 te Haarlem, opdat
eventueel een bijeenkomst kan worden belegd tot oprichting van bedoelde werkgemeen-
schap. Immers, ook de onderzoeker laat niet los de ware aard en de betekenis van
deze tekens te doorgronden.

Dr. H. KITS NIEUWENKAMP, „De Nyencamp", Doorn.

249



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 Hoofdredacteur van Gens Nostra, Post-
bus 976, Amsterdam-C.

Deze rubriek is uitsluitend voor leden der N.G.V., die zich reeds
desbetreffend met de Contactdienst in verbinding stelden.

Men wordt wel zeer dringend verzocht het papier, waarop de vragen
worden ingezonden, slechts aan één zijde te beschrijven.

CXLIV. VAN RENSWOUDE.
a. Gevraagd : de ouders van Jan van Renswoude, gehuwd met Elisabeth Jansen ; hup.

dochter Jannigje van Renswoude is 15 mei 1799 in de R.K. kerk van Bunnik gedoopt,
is geboren te Odijk.

Bij het overlijden van zijn dochter 18 april 1849 vertoefde Jan van Renswoude
te Zeist. Hij was van beroep dagloner. In de kerkelijke en gerechtelijke archieven
van Bunnik en omliggende plaatsen is niets gevonden.

VONK.
b. De ouders van Jan Vonk, vermoedelijk dagloner en zijn vrouw Metje van Lint.

Hun zoon Jan Vonk, geboren 1772 te Jutphaas volgens de huwelijksakte Burgelijke
stand. De doop van Jan Vonk en zijn ouders is in de R.K. doopboeken van Jutphaas
niet gevonden. Het huwelijk van Jan Vonk en Metje van Lint in het R.K. trouwboek
en gerechtelijke archieven ook niet.

VAN ECK.
c. De ouders van Arend (Arnt) van Eek, ± 1600 burgemeester van Rhenen, gehuwd

met Wijntje Keijsers. De familie zou afkomstig zijn uit Maurik. Zijn zoon Mr.
Hendrick van Eek, burgemeester van Arnhem huwde 10 febr. 1633 met Roelandina
van Hattem, Zijn kleinzoon Dr. Arnold (Atnt) van Eek, burgemeester van Arnhem,
Raadsheer, huwde met Anna Catharina ten Beun. Via Rhenen zou de familie zich
in takken hebben afgesplitst te Utrecht en Arnhem. In de Buurkerk te Utrecht bevindt
zich een zerk van een zekere Arnt van Eek, 1671 met wapen van Panthaleon van
Eek ; het wapen met de schuinbalk.

Volgens Van Spaen zou burgemeester Arnt van Eek ook als Panthaleon van Eek
hebben gezegeld.

A. VAN ECK, P. Nieuwlandstr. 109, Utrecht.

CXLV. VAN DEN DRIES.
a. Nadere gegevens gevraagd betreffende datum en plaats van overlijden van Pieter

van den Dries, van beroep huisschilder, geb. 12-8-1825 te Hoedekenskerke (Z.),
weduwnaar van Maria Dommanschet, overl. te 's Heerenhoek (Z.) 14-4-1898, zoon
van Bastiaan van den Dries en Cornelia de Jonge.

Pieter van den Dries vestigde zich na het overlijden van zijn echtgenote 5-9-1899
in de gemeente Halsteren. In de oude bevolkingsregisters dezer gemeente is echter
omtrent hem niets bekend.

b. Gegevens gevraagd betreffende plaats en datum van overlijden van Cornelia van
den Dries, zuster van de hierboven genoemde Pieter van den Dries, geb. 7-7-1831
te Hoedekenskerke en gehuwd Ovezande 9-6-1865 met Cornelis de Bakker, beroep
arbeider. Het gezin is uit Ovezande (Z.) naar elders vertrokken.

W. VAN DEN DRIES, Nieuwe Kerksplein 20A rood, Haarlem.

CXLVI. VAN LEUSDEN.
a. Wie waren de voorouders van : Jan van Leusden en Maria Wildschut, gehuwd

5 mei 1803 in de Geref. Jacobikerk te Utrecht. Op 14 dec. 1807 werd te Utrecht
een zoon geboren Joannis Petrus, die in de R.K. Witte Vrouwenkerk werd gedoopt.
Mijn aansluiting ontbreekt, hoewel ik van deze families zeer veel gegevens heb.
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GROENHUYZEN.
b. Wie waren de voorouders van: Jan Groenhuijzen en Grietje Zwol. Op 21 maart

1795 werd een zoon Samuel gedoopt in de Herv. Kerk te Amersfoort.

C. GROENHUIJZEN-VAN LEUSDEN, Maandereind 28, Ede.

Aanvullingen en verbeteringen op VRAAG CXXXV :
1. HUYBERS(Z).

Hen(d)ricus Huybers(z) werd gedoopt 22 febr. 1770. Hij was gehuwd met Maria
Barbara Laureyssen, dr. van Johannes (zie no. 5). Zij overleed te Breda 4 febr. 1812.

2. REEP.
Een dr. van Cornelis Reep was Getardina Mattina Annetta, geboren in 1821. In
1830 werd nog geb. Johannes Martin Reep.

3. KLOEGE.
Johanna Albertina Kloege, geb. Colombo 26 april 1772, overl. en begr. Tegal 5 mei
1846. Zij was dr. van Johannes Thomas Kloege, chirurgijn O.I.C., geb. te ?, overl.
Colombo 1773', en van Adriana Geertruida de Vos, geb. te Galle 22 dec. 1753,
overl. te ?. Laatstgenoemde was dr. van Gertit de Vos, geb. Negapatnam, de ?,
overl. ?, gehuwd te Galle 30 sept. 1752 met Johanna van Buuren, geb. te Galle
13 april 1736, overl. Jaffna 16 dec. 1773 (dr. van Dirk van Buuren en Geertruida
van den Broeck).

5. SCHERDERS en CANTERS.
Johannes Laureyssen werd ged. te Breda 12 mei 1740 en huwde te Breda 5 nov.
1769 Maria Peters Canters, overl. 5 dec. 1791. Jacobus Simonsz. Canter Visscher
(zie no. 3), overl. Negapatnam 11 juni 1816. Hij was de zoon van Tammerus Canter
Visscher, geb. Pingjum 11 aug. 1729, Oppercoopman O.I.C. te Cazem Bazdar, overl.
en begr. te Calcapur 31 jan. 1778, gehuwd te Negapatnam 26 febr. 1754 met Caro-
lina Suzanna Simonz, geb. te ?, overl. Negapatnam 11 oct. 1813. Tammerus C. V.
was de zoon van Cornelis Canter Visscher, geb. Bolsward 23 aug. 1701, predikant
te Pingjum, overl. ?, gehuwd 14 jan. 1725 met Sytske Dikland (?). Gevraagd ver-
dere gegevens en kwartieren Canter Visscher.

6. VAN DER HEYDEN.
Maria Theresia van der Heyden werd te Batavia, de ?. Zij huwde te Batavia Servais
Henri Bachet, geb. Maastricht 27 juli 1807, zoon van Pierre Aimé Bachet, geb.
Rennes 23 maart 1780, overl. al. 2 juli 1864, gehuwd Maastricht de ?, met Maria
Anne Gheyssen, geb. Maastricht 12 juli 1789, overl. ald. 4 april 1855, dr. van
Servais Henri Gheyssen, geb. te ?, 1738, overl. te ?, 1818, en van Maria Adelaïde
Brasseur, geb. te ?, 1749, overl. Maastricht, 1816.

Pierre Aimé Bachet was een zoon van : Francois Bachet, geb. Rennes, 1747, overl.
te ?, 1817, en van Jeanne Thérèse Angélique Cheron, geb. Rennes, 1756, overl. ald.
1802. Gevraagd aanvullende en verdere gegevens.

J. H. STADELMANN VON ESCHOLZMATT,
Melis Stokelaan 494, 's Gravenhage.

CXLVII. JAPIK, JOPIK, JAPIK.
De nederlandse volkskunde heeft tot dusver niet de vraag kunnen beantwoorden in

welk gewest der noordelijke of zuidelijke Nederlanden de dag van de heilige Jacobus
op 25 juli het eerst „Sint Japik" of „Sint Jopik" genoemd werd. Dit gebruik verbreidde
zich snel over de Verenigde Nederlanden, doch hield bij de latere rijksgrenzen halt.
Hierdoor werd ook de doopnaam Jacobus in de volksmond gaarne Japik genoemd,
bijv. omstreeks 1600 in Friesland ; het gebruik van deze naam moet echter wel aan-
merkelijk ouder zijn, en zeker niet alleen in Friesland ontstaan zijn, maar meer zuidelijk.

Het moet dus mogelijk zijn vele acten te verzamelen in welke plaatsen en streken
vóór 1600 de naam Jacobus, Japik voorkomt. Uit het veelvuldig voorkomen is het mis-
schien mogelijk het ontstaan ervan op te sporen.

Ik verzoek genealogen en onderzoekers mij hierbij wel behulpzaam te willen zijn.
Dr. LUDWIG EDEL, (23) Quendorf über Salzbergen, Deutschland.
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CXLVIII. SEGHERS — VAN DE GRAEF.
Te Leiden werd 13 juli 1732 gedoopt (R.K.): Nicolaus, zoon van Jacobus Seghers

en Maria van de Graaf. Het huwelijk van deze personen werd te Leiden niet gevonden.
Weet iemand iets naders van dit echtpaar ?

Mr. E. A. ENGELBRECHT, Voorschoterlaan 27, Rotterdam.

CIL. PUSCH VAN GYMSVELD.
a. Anna Maria Pusch van Gymsveld (Poes van Gimsvelt, Pous van Simpvelt), overl.

Utrecht 3-1-1718, huwde 1675 Mr. Peter Uytenbogaert Franszn. Hij werd ged.
Utrecht 22-3-1649, overl. Utrecht 1693? en was 1686 Dbmheer van St. Maria
Buurkerk) te Utrecht.
Gevraagd haar voorouders en bronnen voor het wapen Pusch van Gymsveld (stei-
gerend paard?).

L. C. HEYTING Th.zn., Ermelo.

b. LE RUTTE.
Jean Franfois (Joannes Franciscus) Lea Rutte of Le Ruite, geb. Luik 9-12-1737,
overl. Maastricht?, huwde Maastricht 25-12-1763 Jeanne Marguet of Maquet, geb.
Olne (bij Luik). Gevraagd hun voorouders.

L. C. HEYTING Th.zn., Ermelo.

c. VAN DE(R) GRAAF.
Nicolaas (van) de(r) Graaf, geb. Lopiker kerspel, huwde Bleskensgraaf 25-9-1785
Jacoba Godcon, geb. Utrecht en wonende te Streefkerk.
Gevraagd hun voorouders. Nakomelingen wonoden in Nieuw Lekkerland en Lek-
kerkerk.

CL. DE HAAN.
Wie kan mij inlichtingen geven of er nog afstammelingen bestaan van de volgende

personen :
a. Coenraad Keun de Haan, geb. 15-3-1828 te Amsterdam, zoon van Pieter en Alida

Keun, op 8-7-1857 naar Paramaribo vertrokken, in Paramaribo was niets te vinden.
b. Jan Jacob de Haan, geb. 3-10-1832 te Amsterdam, zoon van Pieter en Alida Keun,

op 24-12-1858 uit Lochem nara Delden of Amsterdam vertrokken.
c. Willem de Haan, geb. 29-9-1853 te Amsterdam, zoon van.Pieter en Helena Elisa-

beth ten Kate, op 28-3-1879 naar Milaan vertrokken.
d. Pieter de Haan, geb. 21-10-1856 te Amsterdam, zoon van Pieter en Helena Elisa-

beth ten Kate, op 3-3-1880 naar Indonesië vertrokken.
e. Pieter de Haan, geb. 4-11-1855 te Krommenie, zoon van Isaac en Trijntje Poel op

28-5-1894 van Haarlem uit naar Deventer vertrokken. In Deventer echter onbekend.
f. Marien de Haan, geb. 9-3-1858 te Krommenie, zoon van Isaac en Trijntje Poel, op

30-4-1897 van Haarlem naar het buitenland vertrokken. Welk land is onbekend.
g. Tina de Haan, geb. 27-12-1869 te Kromenie, dochter van Isaac de Haan en Trijntje

Poel. is 18-3-1897 te Haarlem gehuwd met Jan Willem Hissink, geb. 19-9-1861 te
Amsterdam. Zij vertroken op 15-4-1897 naar Indonesië.

M. C. DE HAAN, Rijksstraatweg 17, Haarlem.

CLI. NOODT.
Elisabeth Noodt en Jean Baptist de Laveaux, officier in het regiment de Vigouse,

laten op 26-9-1723 te Wageningen een dochter Cornelia Leonardina dopen. Gevraagd
nadere gegevens over dit echtpaar. Behoorde E. Noodt tot het bekende geslacht van
die naam, dat als wapen voert: in zilver een groene notenboom op grasgrond, goud
bevrucht ? Zijn meerdere dragers van de naam de Laveaux bekend ?

K. P. ACKEMA, Alkmaar.
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ANTWOORDEN

Vraag CXXXIV.
Pieter Adriaansz. van St. Martensdyck wonende te Giessen in het land van Altena

(Recht. arch. Heusden no. 92, 26/12/1629.)
Adriaan Petersz van Ste Mertensdijck wonende opt Gadt buiten de stad Worchum

(Recht. arch. Heusden no. 104, H/7/1636).
Jan Petersz van Ste Martensdijck komt voor in Drongelen van 28/3/1639 tot 11/10

1649 (Recht. arch. Heusden, verschillende nummers). 19/10/1648 wordt als zijn huis-
vrouw genoemd Maeijken Jans van Noort.

Jan Hendricxe wonende te Drongelen voor zichzelf en Covnelis Jansz van Ste Maer-
tensdijck als oom en voogd van de onmondige weeskinderen van de voorn. Jan Hen-
dricxe en zijn overleden huisvrouw Trijntje Jans van Ste Maertensdijck, dragen land op
in Doveren (Doeveren). (Recht.ïarch. Heusden no. 502, 23/10/1669).

Dr. P. ].! VAN BREEMEN, De Brulnestraat 52, Den Haag.

AANVULLINGEN EN;WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST

Nieuwe leden : . ';
2073. Raad, J. de, Anna van Burenlaan 16, Oegstgeest.
1789. Leppink-Wissink, Mevr. A. J., Burgemeestersplein 1, Arnhem.
2074. Funke Jr., H. H., A weg 35, Groningen.
2075. Putten, J. van der, Rijngeesterstraat 163, Oegstgeest.
2076. Ebens, G. H„ Valkenberglaan 33, Apeldoorn.
2077. Mispelon, Michiel, Kortemerkwegel 1, Handzame (België).

132. Benier, J. H., Hulkesteinseweg 27, Arnhem.
2078. Fèvre, J. M. Le, Kleverparkweg 206, Haarlem.
2079. Eiijwaard, A. J., Nicolaïstraat 55, 's-Gravenhage 3.
2080. Hasenaar, P. J., Burgem. de Raadtsingel 5, Muiden.
2081. Drijvers, J. A. M., Pettelaarseweg 11, 's-Hertogenbosch.
2082. Rustige, J., Raamvest 13, Haarlem.
2083. Zweekhorst, H., Pahudstraat 94, 's-Gravenhage 2.
2084. Meer, H. F. van der, Waldeck Pyrmontkade 116, 's-Gravenhage.
2085. Fehrmann, Chr. N., Frans Walkate Archief, Burgwal 43, Kampen.

Adreswijzigingen :
1577. Wageningen, G. J. van, 103 East 37th Street, New York City 16, N.Y., U.S.A.
2021. Gulik, P. A. J. M. van, Huize „Misericordia", Helvoirt.
1066. Kuipers Jr., C., de Moucheronstraat 49, 's-Gravenhage 2.
2027. Boezem, J. C. M. M. van den, Heuvelstraat 66, Tilburg.
1591. Nederlof, D., Paulus Potterlaan 85, Rijswijk (Z.H.).
1651. Luteijn, J. A„ Paulus Potterstraat 27, Oostburg.
1727. Putman, J. H. M., Gooilaan 8, Bussum.
352. Frankhuijzen, F. J. J., Christiaan de Wetstraat 6 A, Rotterdam 20.Z.1.
061. Sanders, H. G., Vechtstraat 80, den Helder.
893. Loonstra, A. K., Jozef Israëlplein 9, Groningen.
891. Jacobsen, A. C., Jupiterlaan 30, De Bilt.

1987. Kluiving, K. B., Veenkampenweg 54, Emmen.
457. Bruin, C. de, Arnhemse Bovenweg 143, Driebergen.

Onbekende adressen :
Wie kan ons helpen aan de juiste adressen van onderstaande leden ?

1671. Veldt, C. J. van der, Haarlem.
1450. Versteegh, P. P. J., Utrecht.
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