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De 75ste verjaardag van onze Redacteur,

waarde Rosier, is ons excuus om Uw beleid
te doorkruisen en illegaal het terrein te betre-
den, dat gij voor onze vereniging reeds zo veel
jaren beheert, om U van harte, namens en met
de hele vereniging, geluk te wensen met het
bereiken van deze mijlpaal in Uw leven.

Wij zijn ons bewust, dat een groot deel van
de laatste 13 jaren besteed is aan ons maand-
blad en dus aan ons. Alleen al de tijdschriften-
bespreking en boekbesprekingen moeten maan-
delijks talloze uren van U vergen, naast de

zorg iedere maand met een goed tijdschrift te komen, waarbij de inge-
zonden copie U wel voor vele problemen moest plaatsen: Hoe gauw zet
een geweigerd artikel niet kwaad bloed en wat een reacties, als de
publicatie weer eens verre van wetenschappelijk was.

Met al zijn deugden en gebreken is Gens Nostra door Uw werk een
blad, dat wij niet zouden willen missen en dat het leven in de vereniging
en de activiteit in de leden houdt.

Moogt gij nog lang in goede gezondheid en volle geestkracht voor
de N.G.V. en de genealogie bewaard blijven!

E. H. Y. van Hees,
Voorzitter.

W. D. H. ROSIER
2 mei 1960
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DE R.K. KERK TE ALPHEN (Gelderland)
voorafgegaan door wat plaatselijke geschiedenis, naar het handschrift van

C. J. MOLLENBERG
oud-Hoofd der O.L. school en directeur van de Rijksnormaallessen in Geertruldenberg

" Er zijn in ons land 3 plaatsen met den naam
Alphen.

Alphen in Z.-Holland was reeds in 726 als
Alpheim bekend, welk oorspronkelijk woord
ook wel gelden zal voor Alphen in Maas en
Waal.

Genoemd Alpheim bestaat uit twee afzon-
derlijke woorden, n.l. alp (in de beteekenis
van weide) en heim, dat woning, huis be-
teekent. Men vergelijke ten dezen opzichte
alpheim met heimwee, heimstede, heemraad,
Heemskerk, Berchem (Bergheim), Alem
(Aheim, Aleheim) enz- Heimwee toch be-
teekent smartelijk verlangen naar land, wo-

C. J. Mollenberg n i n9 °^ huis e n heemstede niet anders als
huisplaats of woonplaats. Over den tijd van

het ontstaan der plaats is niets met zekerheid bekend, als alleen dit, dat
Dr. Binterim T) zich zelven de vraag stelt of Alphen in Maas en Waal,
niet het oude Albiniana kan zijn. Dit is niet zoo. Albiniana = Alphen
a/d Rijn. Dit blijkt uit de Tabula Peutingeriana Roma d.i. Wegkaart2)
uit de (Ie en 2e eeuw?) na Chr.

De ligging der plaats met haren polder van ruim 768 H.A. binnen- en
buitendijks gelegen landen zal de gegeven verklaring van een dorp bij de
weide billijken.

Tot het dorp behooren de deelen Nieuwe Schans, het Hoofd, Greffelin-
gen, het Haagje, Kerkeind, Hoekeind, Moleneind en Moorthuizen, die in
den volksmond luiden: Nije Schans, 't Heut, Greffelen, 't Haagske, Kerk-
end, Meulenend en Mortussen.

Eertijds was Alphen een afzonderlijke gemeente. In 1818 werd het met
Maasbommel, Altforst en Appeltern vereenigd tot de burgerlijke gemeen-
te3) met laatst genoemden naam. In de eerste helft der 19e eeuw en
zeker vóór dien tijd had de plaats, die van alle dorpen in Maas en Waal
het laagst gelegen is, zeer veel last van het door de dijken sijpelende
buitenwater. Door den bouw van een gemeenschappelijk stoomwaterge-
maal (in 1845), dat de oude en onbeduidende wind-watermolens ging
vervangen, voor de polders Alphen, Dreumel, Wamel en Leeuwen, werd
de toestand wel verbeterd, doch liet niettemin nog zeer veel te wenschen
over, vooral voor de gronden in 't Westen gelegen. Het bestuur van den
dorpspolder Alphen scheidde zich af van de andere genoemde polders en
liet (in 1880) op Moorthuizen bij de oude uitwateringssluis een stoom-
gemaal oprichten, dat tot de prijsverhooging of waarde der gronden
aanmerkelijk heeft bijgedragen.

1) De Franciscaan Dr. Binterim, overleden in 1885.
2) De Peutingerkaart, welke dateert uit de 4e eeuw na Chr. Hierop komen verschil-

lende Romeinse nederzettingen voor.
s) Het gemeentehuis bevindt zich in Maasbommel. S.F.M.
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In de jaren 1784, 1799, 1804, 1806, 1809 en 1811 leed de kleine ge-
meente veel schade door overstrooming. Meer ellende brachten de dijk-
doorbraken te Dreumel in 1855 en die van den Waaldijk te Leeuwen op
den len Februari 1861. Het Waalwater bereikte toen zulk een hoogte,
dat het over den Maasdijk zich vereenigde met het Maaswater, dat tot
aan de kruin van den dijk stond, waarop langs zijn geheele lengte slechts
hier en daar enkele droge plekken te bekennen waren. Zelfs de hoogst
gelegen huizen geraakten gedeeltelijk onder water en de bewoners moes-
ten op de zolders een heenkomen zoeken. Bij deze ramp kwamen veel
menschen om, echter geen uit Alphen. En nu nog kortgeleden op 31 De-
cember 1925 andermaal een ontzettende ramp tengevolge van een door-
braak van den Maasdijk onder Nederasselt. Bij deze overstrooming, ge-
volgd door een strengen winter, werd de geheele polder een onafzienbare
dikke ijsvlakte, die, toen de dooi tegelijk met een hevigen, aanhoudende
wind, intrad, zeer veel huizen en prachtige boomgaarden geheel of voor
een groot gedeelte verwoestte en veel huismeubelen, landbouwgereedschap,
hooi en stroo in den vloed wegsleepte. Om een voorstelling te geven van
de hoogte, die het water bereikte, zij hier vermeld, dat de kerk 0.50 M.
hoog onder liep. Op het kerkhof geraakten vele grafmonumenten in
verzakking. Naar mij verstrekte gegevens bedroeg het aantal geheel in
puin gestorte woningen ± 55 en dat der meer of minder beschadigde
niet minder dan 40, terwijl de totaal toegebrachte schade4) rond
f 700.000 zou beloopen. Door de zorg van het Rijk en vrijwillige bijdragen
werd van hen, die het meest hadden geleden, de toegebrachte schade
vrijwel geheel, van anderen gedeeltelijk vergoed. Zelfs België, waarvoor
Nederland in den allergruwelijksten wereldoorlog van 1914 als een lief-
dadige redder in den nood van duizenden was opgetreden, stak mede de
behulpzame hand uit. Wat Alphen 'betreft, wordt aan die hulp herin-
nerd door de oprichting van een eenvoudig, niettemin aardig gebouw —
twee afzonderlijke woningen bevattend — met de bedoeling daarin nette,
behoeftige ouden van dagen onder te brengen.

Op een steen in den gevel leest men:

WATERSNOOD
1926

Door het
Belgische
Roode Kruis
werd dit huis
geschonken.

Hiermede ga ik thans, over tot eene beschrijving over de R.K. Kerk en
ontleen de stof daartoe aan het bekende werk van L. H. C. Schutjes, Ge-
schiedenis van het Bisdom 's Hertogenbosch. Op meerdere plaatsen heb
ik den tekst letterlijk overgenomen. Ook heb ik geput uit eigen herinne-
ringen en mededeelingen van anderen.

De parochiekerk staat in de afdeeling: het Kerkeind. Vele inwoners, in
't bijzonder die van de Nieuwe Schans en van Moorthuizen moeten ± een
half uur loopen om aan hun godsdienstplichten te voldoen. De Maasdijk
toch, waarlangs een zeer groot gedeelte van het verkeer te voet plaats

4) De schade is veel hoger geweest. S.F.M.
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R.K. Kerk te Alphen (Gld.)

heeft, is van de Nieuwe Schans tot aan het eind van Moorthuizen min-
stens één uur lang en de kerk ligt zoo ongeveer in het midden, een 120 M.
van den dijk- Het plein, waarop zij zich verheft, is niet groot, doch gele-
genheid voor uitbreiding is er meer dan voldoende. Naar mijn bescheiden
oordeel moet dat plein voor vele, vele jaren, misschien eeuwen, veel lager
gelegen zijn geweest. Ik kom daar nader op terug.

Het kerkhof1) langs de linker-lengtezijde der kerk, omgeven door een
muur, is vrij groot. De pastorie, langs de Kerkstraat gelegen, dagteekent
van het jaar 1869, toen de Zeer iEerwaarde Heer pastoor Joannes José-
phus Jurgens haar bij zijn gouden jubelfeest als priester voor het eerst be-
trok. De vroegere pastorie stond vóór genoemd jaar ter plaatse, waar nu
het woonhuis staat van Mevrouw de Wed. P. G. de Leeuw, in leven bur-
gemeester der gemeente en dijkgraaf van Maas en Waal. De Heer Jurgens
moest toen minstens vijf minuten loopen om zijn kerk te bereiken. Wat ik
me die oude pastorie, vervallen, som'ber, vochtig, alsmede de beide Eer-
waarde Heeren n.l. den pas genoemden pastoor en zijn kapellaan 77ieo-
dorus Coppelmans, nog goed voor den geest kan halen! Tusschen 2
doornhagen leidde een smal hellend pad naar het priesterlijk verblijf, dat
van vóór op een niet onaardigen tuin, met in het midden een zonnewijzer,
uitzag, terwijl aan den achterkant een boomgaard lag, die uitkwam op
den binnenweg, parallel met den dijk. Vele Alphenaren zullen zich dit
hier terloops meegedeelde nog best herinneren. De Eerwaarde Heer Schut-
jes zegt van de kerk het volgende: „De parochiekerk, weleer den H.
Petrus apostel en thans den H. Lamhertus toegewijd, is een oud gebouw
met zwaren toren en met één zijbeuk voorzien en omgeven door een
groot bemuurd kerkhof. Ten jare 1473 wordt er gesproken van eene
vertimmering der kerk en toen, naar bekend is, in 1566 de kerk aan
baldadigheid en plundering had blootgestaan, verzochten de pastoor en
de kerkmeesters van Alphen den Oen Octöber 1568 aan het kapittel
van Xanten om onderstand tot herstelling der kerk, ten einde de gods-
dienst daarin zoude kunnen geschieden. Noch meerder als voor de

J) Een aantal grafmonumenten op de graven van leden van het geslacht Mollenberg
bevindt zich op het kerkhof. Het monument op het graf van mijn grootouders zal wel
een van de oudste zijn. S.F.M.

120



destructie en schade; de aangerichte schade werd op 1500 carolus gulden
geschat."

Op een paar aanhalingen door pastoor Schutjes medegedeeld, vestig ik
in het bijzonder de aandacht mijner lezers. De Eerwaarde Heer zegt: „In
1473 had er een vertimmering der kerk plaats." Logisch volgt daaruit, dat
die kerk van 1473 van veel ouderen datum dagteekent, want aan een kerk
op een klein dorp, die, nemen we 'b.v. aan 25 of 50 jaren vóór' 1473 ge-
bouwd werd, wordt zoo maar niet de hand gelegd aan een vertimmering.
Let wel vertimmering; er staat niet dat er in de kerk getimmerd werd;
er moet dus een verandering in den bouw hebben plaats gehad.

Wegens groote bouwvalligheid van sommige deelen? Zoo ja, dan
dunkt me, mogen we daaruit niet zonder grond besluiten, dat de kerk
reeds omstreeks 1400 of misschien vroeger bestond. Ik zeg vroeger en
heb voor dat gezegde een gegronde reden. De Heer Schutjes toch geeft
in zijn reeds vermeld werk te lezen, dat Heer Dirk van Alfen in 1304 de
groote en kleine tiende met het patronaat der kerken van Alphen en
Altforst, welke aanzienlijke bezitting hij van den proost van Xanten te
leen hield, aan het kapittel van Xanten verkocht voor 859 pond zwarte
(zware) tournoisen.

(Het tournoische pond 2) = 2 0 stuivers; 1 stuiver: 12 penning).
Aan dezen verkoop verleenden gemelde proost en het domkapittel van

Keulen hunne toestemming en de inlijving dier kerken erlangde in 1308
de goedkeuring van den keurvorst-'aartsbisschop Hendrik van Virnenburg.
Ik zal de laatste zijn om te durven beweren, dat de thans in restauratie
zijnde kerk mag vereenzelvigd worden met de kerk, die reeds in 1304 be-
stond, doch tegengesproken kan niet worden, dat er in de eerste jaren
der 14de eeuw een kerk aanwezig was, die dus wel uit de 13e eeuw min-
stens moet dagteekenen. Maar is de thans 'bestaande kerk dezelfde kerk
als die, welke in 1473 vertimmerd werd? Zeer waarschijnlijk, want na
genoemd jaar wordt er niet meer van vertimmering, verandering of ver-
bouwing gesproken, wel van herstelling in 1568 of 1569 (zie boven).
Had de vertimmering, naast bouwvalligheid misschien een ander doel
b.v. afbraak van deelen van het gebouw, verkleining? Dat mag wel als
zeker vastgesteld worden. Onder het oppertoezicht van den architect den
Heer H. W. Valk, zijn n.l. ondermeer bij ontgraving (1929) de funda-1

menten van een bouwwerk aan den dag gekomen, dat onomstootelijk er
op wijst, dat.de kerk vóór de vertimmering een kruiskerk was. Nog te
meer kon dit wel als vaststaand aangenomen worden door hetgeen de
beide wanden der kerk te zien gaven. Zeer duidelijk moest het den aan-
dachtigen 'beschouwer in 't oog vallen, dat twee groote vakken met spits-
vormige bogen, eertijds open, in later tijd waren dichtgemetseld. Ook
de vorm der ramen van het priesterkoor en die van den zijmuur toonden
een aanmerkelijk verschil in ouderdom. De groote vakken, zoo even ge-
noemd, moeten ontwijfelbaar in den oorspronkelijken bouw de open ruim-
ten geweest zijn. die toegang gaven tot de later weggebroken kruisvleu-
gels. Met het verwijderen van het rechter kruisgedeelte zullen tegelijkertijd
ook wel de zijwand of een gedeelte daarvan en de kolommen van de niet
meer bestaande rechter zijbeuk opgeruimd en de thans aanwezige muur
daarvoor in de plaats gekomen zijn. De linkerbeuk met zijn zware ko-

2) Vergist schrijver zich hier? Moet het niet zijn 1 stuiver was 20 penning? S.F.M.
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lommen is nog in zijn oorspronkelijken vorm gebleven. De fundamenten
van het kruis, de rechter zijmuur en de kolommen werden bij de ontgraving
gevonden. Ook vond men aan beide zijden van het gebouw nog de grond-
slagen van voormalige zijkapellen.

En nu wat er bij een ingesteld grondig onderzoek nog meer merk-
waardigs aan den dag gekomen is en wat ik ontleen aan een ingezonden
stuk in de Maasbode van 8 Maart 1930. De tegenwoordige kerk, een ge-
deelte van de oorspronkelijke Middeleeuwsche hiervoor vermeld, was in
haar geheel in Gotischen stijl opgetrokken. De massale, vierkante tufsteen
toren maakte daarop evenwel een uitzondering. Deze blijkt n.l- uit een
vroeg Romaansch tijdperk te stammen, van zeer veel oudere dagteekening
te zijn en deel te hebben uitgemaakt van een vorige Romaansche kerk,
waarvan de grondslagen voor een aanzienlijk deel thans blootliggen. Zoo
ontdekte men bij uitgraving in den westelijken torenmuur twee Meter
beneden den aanwezigen vloer den voormaligen hoofdingang en ingang
tot bedoelde kerk, alsmede den ouden muur, waarop de thans aanwezige
kolommen der Gotische kerk rusten. Op dezelfde diepte vond men in het
priesterkoor de absis (ruimte achter het koor); het middenschip dier
Romaansche kerk nog als een hooge zeldzaamheid en merkwaardigheid
twee steenen cedilia (zetels) aan den rechter- en linkerkant dier absis.
Van deze cedilia zegt inzender in de Maasbode, dat, voor zoover hem
bekend, die als eenig voorbeeld in ons land zouden zijn. Van het bloot-
gelegde priesterkoor zijn de venstertjes nog zoo goed als in oorspronkelij-
ken toestand aanwezig en het licht zou niet door glasruiten maar door
doorboorde natuursteenplaten naar binnen gevallen zijn. Het middenschip
toont nog de plaats der pijlers aan en men is daardoor tot het vermoeden
gekomen, dat hier moet gestaan hebben een pijlerbasiliek van 5 traveeën
(afstand tusschen twee pijlers), die uit 'het Carolingisch tijdvak (751 —
987) dagteekenen zou.

Al het blootgelegde zal afgedekt worden met een betonnen plaat, die
tevens tot vloer zal dienen voor de te herstellen Gothische kerk. De
Romaansche pijlerbasiliek zal dan als een soort crypte of onderkerk voor
het nageslacht bewaard 'blijven en door den ontdekten ouden hoofdingang
kunnen worden betreden.

PASTOORS VAN ALPHEN
1475 Udo van Meerwijk.
Den Hen September 1475 verzocht Petrus Vink, kannunnik van Xanten, den pastoor

Meerwijk om zekeren geestelijke als vicarius van O.L.V. altaar de inbezitstelling te
verleenen.

1515. Dionysius Nitersen
Deze resideerde niet en liet het pastoraat bedienen door den vicarius Joannes de

Beka; er waren toen 350 communicanten.
1559. Wilhelmus de Man.
Deze den 13en October 1559 als pastoor ingeleid, zag weldra zijne kerk aan heilig-

schennis blootgesteld, verzocht in 1568 onderstand aan het kapittel van Xanten om de
noodige herstelling der kerk te kunnen doen, welk verzoek den 20en October van
gemeld jaar in de kapittelkerk te Xanten werd voorgedragen. Van zijn verder verblijf
te Alphen, van zijnen dood of van zijnen opvolger staat niets opgeteekend. Na zijn
overlijden had Alphen geen eigen pastoor meer tot 1726.

16...—1726 Pastoors van Teeffelen.
Hiervoor komen in aanmerking ten len de pastoor Petrus Claessen (1621—1666), ten

2en Adam de Weerdt (1666—1696). Zoodra in 1672 de Franschen ons land ver-
overden, richtte hij in de kerk te Alphen weer een altaar op. Toen in 1675 de Franschen
waren afgetrokken, werd de Weerdt gegrepen, naar den gevangenkelder te Leeuwen

122



gesleurd en kort daarna door zijn broeders te Maren tegen betaling van ƒ. 600.— ver-
lost. Ten 3en Henricus van Geilen, die in 1696 pastoor werd te Teeffelen, en in 1726
overleed. In dat jaar kreeg Alphen weer een eigen herder. Nog dient vermeld te
worden, dat in 1616 de jesuiet-missionaris August Bloemartius, van den dieptreurigen
toestand der Katholieken in Maas en Waal op de hoogte gekomen, den bisschop van
's-Hertogenbosch verzocht, dat de pastoor van Macharen en andere geestelijken, de
ongelukkige streek zouden helpen. In 1616 krijgt pastoor Lucas Hessels te Macharen
van den bisschop van Roermond de jurisdictie over de katholieken van Maas en Waal.

1726. Joan van Gastel uit Eindhoven.
Na het overlijden van Henricus van Geilen, pastoor van Teeffelen, 8 Juli 1726, werd

de minderbroeder Van Gastel door Sanguessa, bisschop van Roermond, den 31 en Oc-
. tober 1726, als pastoor van Alphen aangesteld. Deze pater hangt een akelig tafreel op
van deze parochie. Er waren geen misgewaden, geen kelk, geen heilige vaten en de
oudsten van jaren wisten niet eens te zeggen, wanneer dit alles was zoek geraakt;
naast vele ongeregeldheden was de onwetendheid in het punt van godsdienst zeer groot,
zoodat de missionaris allen ijver moest aanwenden om de ingeslopen misbruiken uit te
roeien en wederom godsvrucht aan te kweeken. Nog geen vier jaren had van Gastel
met veel vrucht gearbeid toen, namens den ambtman, graaf van Bijlandt, in het jaar
1729 op den eersten September een patrouille van 13 man het huis omsingelde, den
pater vastgreep en gevankelijk naar Maasbommel leidde. Dit bevel werd gegeven en
uitgevoerd, omdat de pater tegen de besluiten der Staten geestelijke functies verrichtte.
Zoodra de schamele parochie 600 gulden verzameld en den graaf had ter hand gesteld,
kreeg van Gastel zes dagen later zijn vrijheid terug en kon zijn geestelijke bediening
hernemen. Het duurde echter niet lang of het edict tegen de reguliere geestelijkheid
werd uitgevaardigd en van Gastel werd in 1731 uit Alphen gebannen. Van Gastel was
minderbroeder, hij vertrok naar Amerzode en werd daar in 1732 pastoor. Gedurende
den tijd van zijn verblijf in Alphen, zegt hij bekeerd te hebben: 3 gezusters, gedoopt
70 kinderen en bijstand verleend bij 18 huwelijken, ieder jaar 6 of 7 onderricht voor de
H. Communie, eveneens ieder jaar 5 of 6 de laatste H. Sacramenten toegediend en
4 of 5 stervenden bijgestaan.

1732-1768. Pastoor van Oyen. De heer Schutjes geeft hier geen naam. Het hoofdstuk
over Oyen nalezende vond ik daarvan 1712—1741 als pastoor vermeld Joachim van den
Tillaert; van 1741—1753 Christophorus van Heumen1) en in 1753—1796 Joseph Ver-
kuylen, alsmede dat een zekere Sanders, assistent aldaar den 22en Juni 1754
eene uitgebreide jurisdictie ontving.

1768—1770. Gijsbert Vermeulen.
Hij verbleef als pastoor 2 jaar in Alphen, werd daarna pastoor te Dreumel, zijne ge-

boorteplaats, en overleed in 1812.
1770. Joan Franc, van den Hove, van Niftrik.
Hij stierf 20 September 1782.
1782. Franciscus Ebbinhuijzen, van Nijmegen.
Hij verbleef 4 jaren in Alphen en werd daarna (1786) pastoor te Afferden. In 1778

was hij kapellaan te Ewijk.
1786. Joannes van Kilsdonk, priester van de orde der Jesuieten.
Hij was in 1764 leeraar aan het collegie te Ravenstein en van 1775—1779 te Wamel

in bediening.
1787. Jos. Godefridus van Gelder, van Rotterdam.
Schutjes zegt (deel III, bldz. 99), dat deze in 1830 pastoor werd te Burgharen. Dit

laatste jaartal is wel abusief en zal moeten zijn 1803 (zie op Burgharen deel III,
bldz. 381):

1803. Joannes Aloijsius van Mook, van Leeuwen.
Hij was in 1802 pastoor te Appeltern en in 1808 te Groesbeek; hij stierf in 1832.
1808. Wilhelmus van Geijn, van Weurt.
In 1803 was hij pastoor van Ooy en Persingen, in 1806 van Groesbeek, in 1808 van

Alphen, in 1817 van Batenburg, deed afstand in 1852 en stierf te Ravenstein in 1857.
1817—1831. Arnoldus van Berkel uit Herpen.
Deze was van 1803—1817 pastoor te Batenburg, werd in 1817 overgeplaatst naar

Alphen en overleed aldaar 8 September 1831.
1831—1871. Joannes Josephus Jurgens uit Boxmeer.
Hij was van 1821—1831 kapellaan te Druten en kwam in laatst gemeld jaar als pas-

1) Zie gegevens uit het Rijksarchief in Arnhem. Wel wordt hier Christiphorus van
Heuvel, maar niet Chr. van Heumen genoemd. S.F.M.
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toor te Alphen, heeft tijdens zijn verblijf het inwendige der desolate kerk aanzienlijk
verfraaid en daarin een goed orgel doen aanbrengen. Hij werd geboren den 25en
October 1796 en overleed 27 December 1871 in den gezegenden ouderdom van 75 jaren.

1871—1875. Joannes Franciscus Branten uit Mierlo.
Deze was achtereenvolgens kapellaan te Ewijk (1851), Sambeek (1858), Schijndel

(1859) en werd 31 December 1871 tot pastoor benoemd. Hij bleef in Alphen tot 8
Februari 1875 en vertrok toen als benoemd pastoor naar

1875—1900. Gerardus Hubertus van Aerssen.
Geboren te Helmond den 16en Sept. 1827, pastoor te Alphen van Februari 1875 tot

zijn sterfdag 25 Juni 1900. In het jaar 1893 werd hij benoemd tot deken in het dekenaat
Druten.

1900—1924. Martinus Shots.
Geboren te Mierlo-Hout 8 Januari 1853, pastoor te Alphen van 6 Juli 1900 tot

25 Maart 1924, zijn sterfdag.
1924— . Wilhelmus Gerardus Peters1).
Geboren te Beek en Donk 22 Februari 1878, priester gewijd te 's-Hertogenbosch

6 Juni 1903, achtereenvolgens assistent te Luyksgestel 23 Sept. 1904, kapellaan te Erp
30 Dec. 1907, rector te Oerle 12 Jan. 1912 en pastoor te Alphen (Gld.) 11 April 1924.

KAPELLAANS VAN ALPHEN2)
1827. Petrus Mauriks van Batenburg. In 1831 kapellaan te Druten. Na zijn vertrek

enkele jaren geen kapellaan.
1847. Henricus Batten, van Beers. In 1853 kapellaan Maashees.
1853. facobus Crouwers, van Sambeek. In 1856 kapellaan te Tilburg.
1856. Theodorus Coppelmans, van Zeelst. Sterft 7 April 1870 aan typhus.
1870. Wilhelmus Deenen, van Vierlingsbeek. Hij was in Januari 1865 te Nijmegen

en in December 1867 te Velp in bediening.

PRIESTERS GEBOREN TE ALPHEN.
Henricus de Grauw.
Hij was een zeer bekend, zeer geleerde regulier geestelijke, werd ± 1623 hoogleeraar

in de rechten te Leuven en stichtte in genoemd jaar aan het Bossche College in genoemde
stad eene beurs voor zijn bloedverwanten en bij gebreke van dezen voor Alphenaren.
Tot begevers en uitvoering zijner gemaakte beschikking stelde hij aan den pastoor van
Lithoijen en den burgemeester van Alphen. Volgens het Katholiek Meijerijsch Memorie-
boek (bldz. 155 Arkestijn 1819) overleed hij te Rome in 1623. Volgens Fntijtier, het
Nieuw Ned. Woordenboek, dl. VI Kol. 617, was hij geen hoogleeraar te Leuven. Zijn
beursstichting schijnt in 1623 geheel te niet te zijn gegaan. De gronden voor 't laatst
genoemde geeft hij echter niet aan.

Van het jaar zijner geboorte heb ik bij Schutjes noch in vermeld woordenboek, iets
gevonden. Nog staat van hem vermeld dat hij op 2 Maart 1558? begiftigd werd met het
beneficie van het altaar ,,trium Regum" te Oijen.

Gerardus Sackers, geboren te Alphen (afdeeling Greftelingen) den 26en Januari
1802, priester gewijd in 1834, in 1835 assistent te Appeltern, in 1840 kapellaan te Delft,
in 1841 kapellaan te Horssen, in 1842 te Beuningen, in 1852 te Borgharen en in 1854
rector te Vortum. Sackers was een regulier geestelijke.

Jozephus Maria Sas. Pater Quirinus.
Geboren te Alphen (Geld.) 16 Januari 1886, zoon van het voormalige hoofd der

school aldaar, genoot bij zijn vader de lagere schoolopleiding en begon in 1900 zijn
studies in Slikgat (later genaamd Langeweg) bij Zevenbergen, waar de Paters Minder-
broeders Capucijnen een klein seminarie hadden. Op 3 October 1904 ging hij in
Babberich in het noviciaat, op 4 October 1905 werd hij geprofest en op 23 December

') Pastoor Peters overleed 21-2-1947 te Alphen en werd op het R.K.-kerkhof aldaar
begraven. Zijn opvolger is de Zeereerwaarde Heer W. f. van Schaik. S.F.M.

2) Aanvulling.
1883. W. Kluitmans. 1911. P. F. Zijlemans.
1887. P. A. van Roessel. 1918. F. W. Houbraken.
1891. H. W. Roes. 1922. /. v. d. Wielen.
1900. G. M. Thijssen. 1938. S. J. Swinkels.
1902. /. P. van Enschot. Van 45 tot 55 geen kapelaan.
1907. M. J. Piggen. 1955. Albr. Rijbroek.
1908. A. J. van Gemert. S. F. M.
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1911 werd hij als priester gewijd. Na het afmaken van de hoogere studies, is hij in de
practijk gekomen te Velp, daarna Amsterdam, Breda en Rotterdam (Katendrecht)
Rechthuislaan 50, waar de Pater overvloed van geestelijke werkzaamheid vindt onder
de zeelieden van de groote vaart.

Van zijne hand zijn verschillende kleinere en groote geschriften verschenen. Ik
vermeld hier nog, dat hij één jaar heeft vertoefd en gewerkt in Engeland om zich toe
te leggen op de Engelsche taal en literatuur. *)

Tot zover het handschrift.
Het geslacht Mollenberg belijdt de R.K. godsdienst.

Coenraad ]ohannes Mollenberg, schrijver van het
manuscript (gereed gekomen in ± 1930) is ook auteur
van „Onuitgegeven bronnen voor de Geschiedenis van
Geertruidenberg", welk boek, met inbegrip van een
geschiedkundige inleiding naar de gegevens van de
auteur bewerkt door Brabantus, 545 pagina's beslaat.
Blijkens een geschreven opdracht aan mijn vader, Peter
Mollenberg, in het exemplaar, dat in mijn bezit is, ver-M0LLENBER6

BIYEMN
M.PH1N */» MAA*

scheen het boek omstreeks 12 november 1899. 't Werd
uitgegeven door C. N. Teulings in Den Bosch, en be-
hoort tot de „Werken van het Provinciaal Genootschap

van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant", Nieuwe reeks No. 7.
De prijs bedroeg f 3.50.

Vergeten wij niet te vermelden, dat van zijn hand ook verschenen zijn :
Geertruidenberg in 1813/14 (Haarlem 1913), 11 blz. 8°. Fragment

uit: Historisch gedenkboek 1813, dl. 4.
De krypt te Geertruidenberg. Eene oudheidkundige ontdekking, Z. pi.

1) Er is in de laatste 30 jaren — na het gereedkomen van dit handschrift — heel
wat gebeurd. In grote lijnen kunnen we vermelden, dat de Eerwaarde Pater Quirinus
o.f.m. cap. na een 4-jarige werkzaamheid in Rotterdam, vervolgens 3 jaren in Polen
en 2 jaren in Loreto — Italië — verbleef. Hij maakte in 1937 en 1938 een reis door
Franciskaans Italië, vervolgens was hij van 1936, tot dat de Duitse bezetter er tussen
kwam, redacteur van het weekblad „Christus Koning". Tot 1950 lag zijn arbeid vooral
in de kloosters van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen te Veghel, daarna
te 's-Hertogenbosch tot 1955. Vervolgens vertrok hij naar Breda in het diasporawerk,
tot 1958. Korte tijd verbleef hij in Handel (gem. Boekei) N.B. en tegenwoordig — hij
is korte tijd geleden 74 jaar oud geworden — is zijn verblijfplaats het klooster van
de Paters Minderbroeders Kapucijnen te Enschede Rijksweg 527.

De dagen zijner omzwervingen zijn vele. Over al die jaren liggen tal van werk-
zaamheden op het gebied van preken. En de Pater had tijd en lust en gelegenheid
om nog het een en ander te schrijven. Onmogelijk is het een lijst op te geven van alle
,,pennevruchten".

Met de 2 boekjes Zielen (R.K. Boekcentrale Amsterdam samen 243 pagina's) is
hij begonnen in het publiek te treden. Hij schreef een leven van de H. Elisabeth van
Thuringen, tal van kleine Heiligenlevens, en godsdienstige werkjes (Kruisvaarders van
St. Jan te Rijswijk). Een leven van de H. Franciscus van Assisi en van de H. Klara
voegde hij er aan toe. Tal van jaren was hij redacteur van het maandschrift voor
Franciskaanse geschiedenis enz., door hem gesticht en nu nog altijd levend en gezond
in zijn twee en veertigste jaargang.

Hij schreef de geschiedenis van de Congregatie van de „Zusters te Veghel", van
de Congregatie der Zusters Franciscanessen (Moederhuis Haagdijk, toentertijd) te
Breda en een levensbeschrijving van de Zalige Stichter van de Paters van Brakkestein,
Nijmegen. En dat is dan tennaaste bij genoeg — zoals hij zelf zegt — toegegeven aan
de ijdelheid der ijdelheden.

Vergeten wij niet te vermelden, dat hij in het jaar van zijn verblijf in Engeland,
heeft gewerkt aan de Secondary School van de Paters Kapucijnen, toentertijd in Panton
Hall near Ragby, in Lincolnshire. .S. F. M.
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(1895), 8 blz. 8°. Overdruk uit: De Katholieke illustratie van 25 no-
vember 1895, jaargang 29.

2 augustus 1893 werd een comité gevormd voor de ontgraving van de
krypt. In dit comité namen zitting :

N. Meyers, Burgemeester, Praeses.
C. van Seters, Uitvoerend architect.
G. C. A. Harsveldt, Eerste luitenant—kwartiermeester.

Secretaris-penningmeester.
ƒ. Nord, Officier van gezondheid Ie klasse.
C. J. Mollenberg, Hoofd der school.

Later werden toegevoegd :
C. de Koningh, Notaris.
]. M. van Staveren, Med. doet.
Deze namen staan vermeld op een hardstenen gedenkplaat, aange-

bracht in een der zijwanden van de krypt, welke een lengte heeft van
18,75 m. en een breedte van 8,85 m.

Bij de ontgraving, welke plaats had van 16 september—4 november
1893, werden lijkkisten gevonden, waarvan twee met geraamten en de
kleding.

Mijn oom Coen, jongere broer van mijn vader, werd 26 mei 1851 ge-
boren te Alphen a.d. Maas. Na de lagere school volgde hij een opleiding
tot onderwijzer. Dit beroep bleef hij trouw tot zijn pensionering op 65-
jarige leeftijd.

Waar hij zijn loopbaan bij het onderwijs begon, is mij niet bekend.
Vaag herinner ik me, dat hij me weieens Alkmaar heeft genoemd. Vast
staat, dat hij in 1878 onderwijzer was te Helmond. Dit blijkt uit de
huwlijksakte van mijn ouders: Peter Mollenberg, geb. 17-2-1846 te Al-
phen a/d Maas en Felicita Francisca Hamelijnck, geb. 20-1-1849 te
Hoofdplaat (Z.V1.), welk huwlijk 15- oktober 1878 te Hoofdplaat werd
gesloten en waarbij oom Coen als getuige tegenwoordig was. In de akte
staat vermeld, dat hij toen onderwijzer was in Helmond.

Vervolgens was hij tot 1 oktober 1881 werkzaam bij het lager onder-
wijs te Eindhoven op een jaarwedde van f 800.

Bij raadsbesluit van 13 augustus 1881 werd hij met ingang van 1 ok-
tober 1881 benoemd tot hoofd der Openbare School in de gemeente
Dreumel.

Zijn jaarwedde bedroeg :
vaste jaarwedde als hoofd . . . f 825
hoofd herhalingsklasse . . . . f 25
vrije woning en tuin f 125

f975
Uit de notulen blijkt, dat hij zich tot Gedeputeerde Staten heeft ge-

wend om verhoging van salaris. Dit adres is in de raad behandeld, doch
hierop werd afwijzend geadviseerd. Dit is waarschijnlijk de oorzaak,
dat hij na korte tijd vertrok uit Dreumel naar Geertruidenberg. Immers
d.d. 17 april 1882 richtte hij aan de raad van Dreumel een verzoek om
ontslag. Bij raadsbesluit van 29 april 1882 werd hem met ingang van
15 Mei 1882 eervol ontslag uit zijn functie van hoofd der school verleend.

Bij besluit van de raad van Geertruidenberg van 12 april 1882 werd
hij benoemd tot hoofd van de Openbare School in die gemeente. M.i.v.
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15 april 1883 werd hij tevens directeur van de Rijksnormaallessen en
hij bleef dit tot de opheffing van dit instituut in 1915.

Hij kreeg op zijn verzoek eervol ontslag als hoofd van de Openbare
School en tevens als hoofd van het herhalingsonderwijs bij raadsbesluit
van 20 mei 1916 m.i.v. 1 juli 1916 en werd toen gepensioneerd. Hij was
zeer gezien in zijn standplaats. Na zijn pensionering verhuisde hij naar
Den Bosch en nam zijn intrek bij de Broeders ,,St. Joannes de Deo",
Papenhulst 26. Hij had er twee ruime, door hem zelf gemeubileerde
kamers, in gebruik. Hij bleef er wonen tot zijn dood; d.d. 5 juni 1933
overleed hij te 's Hertogenbosch. De plechtige uitvaartdienst had plaats
op 8 juni d.a.v. in de R.K. Kerk van de H. Lambertus te Alphen, waarna
hij op het R.K. kerkhof aldaar ter aarde werd besteld.

Hij was gehuwd met Maria Angelia Agatha van Campenhout, dochter
van de toenmalige burgemeester van Made. Zij is geboren d.d. 5 fe-
bruari 1857 te Made en overleed 1 mei 1913 te Geertruidenberg, dus
vóór de pensionering van haar echtgenoot en ligt begraven op het R.K.
kerkhof in Geertruidenberg.

Hun enige dochter Cornelia Petronella Bernardina ]ohanna Conradina,
geboren 24 augustus 1888 te Geertruidenberg, was gehuwd (18 october
1911) met Casper van der Woude, luitenant-kolonel der Infanterie, ge-
boren 20 februari 1885 te Utrecht, overleden 26 januari 1950 te Bilt-
hoven en begraven op het R.K. kerkhof aldaar.

Tragisch was het, dat een week na het verscheiden van haar vader,
Cornelia op 12 juni 1933 overleed te Venlo, waar Casper in garnizoen
lag. Zij is begraven op het R.K. kerkhof aldaar.

Carper en Cor hadden 4 kinderen (2 jongens en 2 meisjes), die alle
nog in leven zijn.

D.d. 16 mei 1935 hertrouwde Casper met Elli W. Otto. Uit dit huwe-
lijk werden twee meisjes geboren.

Mijn oom Coenraad stamde uit een welvarend landbouwersgezin van
10 kinderen (5 jongens en 5 meisjes).

Zijn o u d e r s waren : Coenraad Mollenberg, geb. te Alphen a. d.
Maas d.d. 259.1813, overl. te Alphen a.d. Maas d.d. 1.5.1890, geh. met:
Petronella van Lent, geb. te Alphen a.d. Maas d.d. 14.2.1823, overl. al-
daar 14.3.1902.

G r o o t o u d e r s : Hendrik Mollenberg, geb. te Alphen a. d. Maas
d.d. 30.10.1755, overl. aldaar d.d. 24.1.1826, gehuwd (d.d. 16.5.1802)
met Anna Mechel van Uden, geb. te Alphen a. d. Maas d.d. 19.5.1777,
overl. aldaar d.d. 1.10.1865. Anna Mechel van Uden was de dochter van
Joannis van Uijen (van Uden), overl. d.d. 12.11.1784 te Alphen en An~
na Maria van Haften.

O v e r g r o o t o u d e r s : Christiaan Moüenbergh (overleden te Al-
phen d.d. 6.1.1784), gehuwd (d.d. 6.10.1749) met Gerarda van de
We(e)rt.

Enige gegevens uit het Rijksarchief in Arnhem.
De R.K. kerkeboeken vermelden :
trouwboeken :

6.10.1749.
Christianus Mollenbergh et Gerarda van de Weert coram me et testi-

bus Jacobus Elizeus Smits et Gertrudis Hermanni van Oirsouw uterque
ex Óijen.
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Ita attestor Christophorus van Heuvel, pastor in Oijen et deservitor
fn Alphen. Hieruit blijkt dus, dat de pastoor van Oijen ook de kerk in
Alphen bediende. De kerk van Alphen werd eerst in 1726 opgericht;
de inschrijvingen van dopen en trouwen in Alphen staan genoteerd in
de kerkeboeken van Oijen en Teeffelen, welke berusten bij het Rijks-
archief te 's Hertogenbosch.

Bovenstaand huwelijk van Christiaan Mollenbergh blijkt zijn tweede
huwelijk te zijn. Het eerste huwelijk vond plaats in Alphen op 17 sep-
tember 1735; de tekst luidt:

Christianus Henrici Mollenberg et Johanna Coen Hol coram me et
testibus Henricus van den Bogart et Joachim Tillard.

Hieruit blijkt dus, dat de vader van Christiaan Mollenbergh was Hen-
ricus Mollenberg.

De Rechterlijke archieven van het land van Maas en Waal geven
o.a. de volgende acten:

inv. No. 99, d.d. 28.6.1714 : fol. 107 V.
Coen Hol en Peternell van den Acker (de ouders van Christiaan Mol-

lenbergs eerste vrouw) kopen een huisje, hof en plaats van Peter van
Lenth en Maria Robben.
13.6.1730, fol. 117V.

Op verzoek van de weduwe Mollenbergh wordt de Letterscamp ge-
estimeert door Schout en Buurmeesters van Alphen en op 155 gulden
geschat.
1.7.1730, fol. 118.

•De schout en buurmeesters van Alphen cederen aan Maria Holders,
weduwe Mollenbergs 2 morgen in de Bovenste Gheer en 1 morgen 5
hont in de achterste Gheer, benevens 2 morgen „de Lettercamp".

De ouders van Christiaan Mollenbergh zijn dus Henricus Mollenbergh
en Maria Holders.

Merkwaardig is, dat diverse malen bij dopen van kinderen van Chris-
tiaan Mollenbergh getuigen optreden uit de provincie Utrecht, b.v.

26.12.1742. Judica1) dochter van Christianus Mollenberg en Joanna
Coen Hol.

Patrini: o.a. Maria Reineri Reijers „ex Ultrajecto".
27.8.1746 Anna Maria^) d.v. idem.
Patrini: Joannes den Holder et Anna Maria Reijers ex Uitregt.
6.7.1753 Anna Maria d.v. Christiaan Mollenbergh en Gerarda van de

Wert.
Patrini: Albertus van Bemmel „ex Werkhoven" et Anna Maria Schilius

„ex Papendurp" (n.b. bij Ysselstein).
30.10.175-5: Henricus zoon van idem.
Patrini: Reinerius Scheffers „ex Houting" (n.b. Houten in Utrecht?)

et Joanna Mollenberg.
'1) 't Is waarschijnlijk deze Judica, waarvan de Gereformeerde trouwfiches van Al-

phen vermelden :
ondertrouw 18.10—2.11.1777
Peter Bajens jongeman en Judick Mollenberg jongedochter beiden geboren en wonen-

de tot Alphen. Ondertrouwd te Maasbommel.
De Gereformeerde kerk was de staatskerk, waarom de huwelijksproclamaties door

de Gereformeerde predikant moesten geschieden (als ambtenaar van de Burgerlijke Stand).
2) Blijkens de overlijdensboeken van Alphen stierf deze Anna Maria 9.9.1746 en haar

moeder een dag na de geboorte van haar dochter n.l. op 28.8.1746.
Amsterdam, mei 1960. S. F. Mollenberg, 2e Helmersstraat 90 I.
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KWARTIERSTAAT VAN
JAN FREDERIK VAN DEIJK

Wapen: gedeeld: I in goud een
zwarte dubbele adelaar; II in zilver
een gouden schuinstreep gaande
over twee rode beurtelings gekan-
teelde dwarsbalken.

Helmteken: de zwarte dubbele
adelaar, uitkomende.

Dekkleden: goud en zwart.

1 Jan Frederik van Deijk, geboren
te 's-Gravenhage op 31 mei 1959,
gedoopt door zijn grootvader Finn
Petro Sommer in de Hoff Kirke
te Lena (0 . Toten), Noorwegen,
op 19 juli 1959.

OUDERS (He generatie)
2 Anthonie Johannes van Deijk, geboren te Amsterdam op 18 novem-

ber 1933, employé bij een intern, scheepvaart- en handelsonderne-
ming, huwt op 21 juni 1958 in de Hoff Kirke te Lena (huwelijk
ingezegend door de vader van de bruid) met:
Selma Ragnhild Siren-Lise Sommer, geboren te Antwerpen op 12
november 1932.

GROOTOUDERS (Ille generatie)
4 Jan van Deijk, geboren te Rotterdam op 26 aug. 1897, rijksambte-

naar, oud-Directeur der N.V. „Omnia", huwt op 7 juni 1923 te
Wageningen met:

5 Jacoba Sophia Hardeman, geboren te Wageningen op 21 juli 1899,
overl. te Rijswijk Z.H. op 15 november 1941

6 Finn Petro Sommer, geboren te Hönefoss (Noorwegen) op 19 no-
vember 1902, Predikant, huwt op 18 juni 1931 te Oslo met:

7 Selma Eugenie Zimmer, geboren te Oslo op 16 juli 1904.

OVERGROOTOUDERS (IVe generatie)
8 Cornelis van Deijk, geboren te Geervliet op 29 oct. 1857, overl. te

Rotterdam op 6 jan. 1944, gemeente-ambtenaar, huwt op 22 april
1896 te Rotterdam met:

9 Magdalena Hoorweg, geboren te Geervliet op 21 aug. 1871, overl.
te Rotterdam op 5 dec. 1901.

10 Anthonie Johannes Hardeman, geboren te Veenendaal op 18 nov.
1864, overl. te Maartensdijk (Utr.) op 2 oct. 1937, predikant, huwt
op 25 maart 1896 te Veenendaal met:

11 Maria Carolina van Stempvoort, geb. te Veenendaal op 18 aug.
1875, overl. te Rockanje op 2 nov. 1927.

12 Jörgen Andreas Erichsen, geb. te Hole op 3 febr. 1865, overl. te
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Oslo op 26 dec. 1940, accountant, huwt op 23 nov. 1895 te Christi-
ania met:

13 Ragnhild Louise Sommer, geb. te Christiania op 22 nov. 1876, overl.
te 0 . Toten op 21 januari 1951.

14 Alfred Zimmer, geb. te Fredrikshald op 31 mei 1873, kolonel en
Hoofdintendant, huwt op 16 april 1902 te Christiania met:

15 Selma Eugenie Faye, geb. te Dal in Ullensaker op 9 sept. 1878,
overl. te V. Aker op 19 maart 1917.

BETOVERGROOTOUDERS (Ve generatie)
16 Cornelis van Deijk, geb. te Benthuizen op 4 febr. 1828, overl. te

Spijkenisse op 25 aug. 1900, bouwkundige, huwt op 10 dec. 1856
te Geervliet met:

17 Corne/ia Oprel, geb. te Simonshaven op 6 nov. 1830, overl. te Spij-
kenisse op 12 maart 1915.

18 Cornelis Hoorweg, geb. te Spijkenisse op 21 aug. 1831, overl. te
Geervliet op 21 sept. 1902, landbouwer, huwt op 28 oct. 1865 te
Zuidland met:

19 Jannetje Hennip, geb. te Simonshaven op 8 juli 1840, overl. te Si-
monshaven op 13 mei 1911.

20 Hendricus Hardeman, geb. te Veenendaal op 23 febr. 1830, overl.
te Veenendaal op 18 april 1917, sajetfabrikant, huwt op 14 juli 1855
te Veenendaal met:

21 Jacoba Sophia van Leeuwen, geb. te Veenendaal op 5 maart 1831,
overl. te Veenendaal op 28 april 1886.

22 Pieter van Stempvoort, geb. te Veenendaal op 22 april 1834, overl.
te Wageningen op 30 aug. 1919, bouwkundige, huwt op 11 april
1863 te Veenendaal met :

23 Aalt je Derksen, geb. te Valburg op 4 aug. 1841, overl. te Veenen-
daal 3 november 1905.

24 Johan Jörgen Erichsen, geb. te Hole op 19 maart 1824, overl. te Hole
op 4 febr. 1915, huwt in 1860 te Norderhov met:

25 Ingeborg Elisabeth F rog, geb. te Norderhov op 23 aug. 1829, overl.
te Hole op 3 december 1904.

26 Friederich Wilhelm Sommer, geb. te Christiania op 18 dec. 1840, overl.
te Christiania op 17 juli 1897, Kapitein ter Zee, huwt in 1871 met:

27 Louise Augusta Schweder, geb. op 25 oct. 1854, overl. te Christiania
op 10 jan. 1933.

28 Frederik Balthazar Zimmer, geb. te Fredrikshald op 28 juni 1837,
overl. te Christiania op 26 mei 1901, groothandelaar, huwt op 28
dec. 1870 te Otteid, 0ymark met:

29 Valborg Selma Caroline Soot, geb. te Soleröd, 0ymark, op 14 juni
1850, overl. te Gulleraasen, Oslo, op 3 maart 1925.

30 Frederik Emil Faye, geb. te Christiania op 28 mei 1844, overl. te
Christiania op 7 jan. 1903, kamerheer aan het hof van Koningin
Sophia en Oscar II, Koning van Zweden en Noorwegen, huwt met:

31 Sigrid Marie Dahll, geb. op 25 mei 1857, overl, op 18 februari 1934.

OUD-OVERGROOTOUDERS (Vle generatie)
32 Cornelis van Deijk, ged. te Waddinxveen op 6 jan. 1788, overl. te

Haarlemmermeer op 22 febr. 1873, bouwkundige, huwt op 28 jan.
1813 te Hazerswoude met:
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33 Aalt je de Lange, geb. te Hazerswoude op 2 oct. 1786, overl. te Zeg-
waart op 30 augustus 1840.

34 Job Optel, geb. Simonshaven op 23 maart 1794, overl. te Geervliet
op 17 nov. 1863, bouwkundige, huwt op 15 mei 1825 te Simonshaven
met:

35 Pietertje Troost, geb. te 's-Gravendeel op 30 aug. 1800, overl. te
Geervliet op 16 januari 1880.

36 Pieter Hoorweg, geb. te Spijkenisse op 21 mei 1797, overl. te Spij-
kenisse op 13 juni 1832, zuivelhandelaar, huwt op 12 mei 1821 te
Spijkenisse met:

37 Willempje van Bodegom, geb. te Spijkenisse op 14 mei 1795, over!,
te Spijkenisse op 16 april 1850.

38 Cornelis Hennip, geb. te Heenvliet op 22 april 1812, overl. te Geer-
vliet op 15 jan. 1865, landbouwer, huwt op 13 juni 1840 te Simons-
haven met:

39 Neeltje Goudswaard, geb. te Geervliet op 20 april 1819, overl. te
Geervliet op 2 februari 1895.

40 Wouter Hardeman, ged. te Veenendaal op 10 april 1791, overl. te
Veenendaal op 27 febr. 1857, wolkammer, huwt in sept. 1810 te
Veenendaal met:

41 Hendrikje de Fluiter, ged. te Veenendaal op 11 juli 1788, overl. te
Veenendaal op 3 april 1864.

42 Johannes van Leeuwen, ged. te Veenendaal op 23 sept. 1792, overl.
te Veenendaal op 17 febr. 1860 huwt op 10 juli 1811 te Veenendaal
met:

43 Anthonia van Eden, ged. te Veenendaal op 22 april 1792, overl. te
Veenendaal op 30 maart 1869.

44 Izaak van Stempvoort, geb. te Veenendaal op 2 oct. 1799, overl. te
Veenendaal op 16 nov. 1865, fabrikeur in wol, (ging als Ritmeester
met de Leidse studenten mee in de tiendaagse veldtocht (2—12-
aug. 1830), huwt op 6 juli 1822 te Veenendaal met:

45 Jannetje Klomp, geb. te Veenendaal op 15 febr. 1803, overl. te Vee-
nendaal op 7 april 1865.

46 Derk Derksen, geb. te Herveld op 22 juli 1804, overl. te Herveld
op 5 maart 1884, 2e luitenant bij het 3e bat. der Ie afd. Geldersche
Schutterij, huwt op 23 maart 1837 te Nijmegen met:

47 Maria Carolina Robertson, geb. te Delfzijl op 21 juni 1808, overl.
te Herveld op 29 mei 1846.

48 Jörgen Erichsen Wiger, geb. te Kongsberg op 30 dec. 1792, overl.
te Hole op 21 maart 1874, kunstschilder, huwt op 23 maart 1817 te
Kongsberg met:

49 Charlotte Amalia Löchting, geb. te Skiën op 14 jan. 1791, overl. te
Hole op 2 dec. 1858.

50 Anders Olsen F rog, overl. te Norderhov in 1839, huwt te Norder-
hov met:

51 Agnethe Andersdr. Frog, overl. te Norderhov in 1845..
52 Friederich August Heinrich Sommer, geb. te Straussberg (Dld.) op

14 juni 1809, overl. te Christiania op 5 jan. 1863, fabrikant, huwt in
1838 met:

53 Erika Georgina Edler de Riker, geb. te Trondheim op 27 jan. 1821,
overl. te Oslo op 28 juni 1870.
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54 Joachim Severin Schweder, geb. te Porsgrunn op 2 nov. 1822, overl.
te Christiania op 10 maart 1898, kapitein, huwt met:

55 Wilhelmine Amalie Falmann, geb. te Christiania op 22 mei 1833,
overl. te Brooklyn op 11 sept. 1909.

56 Frederik Anton Zimmer, geb. te Fredriksvaern op 6 nov. 1810, overl.
te Fredrikshald op 22 oct. 1896, geneesheer v. d. Staat, huwt op 16
sept. 1836 te Fredrikshald met:

57 Laura Fleischer, geb. te Drammen op 23 nov. 1811, overl. te Fred-
rikshald op 17 aug. 1855.

58 O/e Engebretsen Soot, geb. te Aurskog op 1 mei 1815, overl. te
Otteid op 9 oct. 1888, hoofdingenieur, lid Raad van Bestuur van
het Otteid-Kanaal, huwt op 18 oct. 1839 te Aarnaes, 0ymark, met:

59 Sidsel Dorothea Iversdatter Aarnaes, geb. te Aarnaes op 14 oct.
1821, overl. te Christiania op 29 dec. 1897.

60 Hans Faye, geb. te Bragernaes op 13 juni 1797, overl. te Christiania
op 2 aug. 1852, bankier, Consul-Generaal, huwt op 1 febr. 1841 met:

61 lsabella Regina Selma Freiin von Mansbach, geb. te Christiania op
17 nov. 1816, overl. te Christiania op 21 juni 1844, Hofdame bij
Koningin Desiré van Zweden.

62 Lars Christian Dahll, geb. te Lier op 5 nov. 1823, overl. te Christi-
ania op 28 nov. 1908, Kolonel, Minister, adjudant van Koning Karl
XV van Zweden en Noorwegen, huwt in 1851 met:

63 Siren Marie Gerharda Finne, geb. te Larvik op 1 april 1832, overl.
te Christiania op 5 febr. 1918.

GROOT-OUDERS (Vlle generatie)
64 David van Dijk, ged. te Bloemendaal (Z. Waddinxveen) op 25 mei

1733, overl. te Waddinxveen op 10 dec. 1812, huwt op 15 jan. 1768
te Waddinxveen met:

65 Emmetje van Leeuwen, ged. te Waddinxveen op 19 nov. 1747, over],
te Waddinxveen op 20 aug. 1803.

66 Dirk de Lange, geb. te Hazerswoude op 23 sept. 1736, overl. te Ha-
zerswoude op 11 jan. 1809, huwt op 4 juni 1786 te Hazerswoude met:

67 Aaltje Koevers, geb. te Mettingen (Ambt Linge), overl. te Hazers-
woude op 25 dec. 1808.

68 Cornelis Oprel, geb. te Geervliet ± 1749, overl. te Simonshaven op
5- jan. 1822, huwt op 30 april 1775 te Geervliet met :

69 Jaapje de )ongh, geb. te Geervliet, overl. te Simonshaven op 3 jan.
1802

70 Jacob Troost, geb. te Heinenoord op 28 jan. 1759, overl. te Z.
Beyerland op 29 nov. 1814, landbouwer, huwt op 22 febr. 1789 te
Heinenoord met:

71 Merrigje de ]ongh, geb. zt 1760, overl. te N. Beyerland op 27 nov.
1813.

72 Jan Hoorweg, ged. te Spijkenisse op 5 april 1778, overl. te Overschie
op 19 oct. 1803, huwt op 14 jan. 1796 te Spijkenisse met:

73 Magdalena van der Hoek, geb. te Spijkenisse op 27 oct. 1775, overl.
te Overschie op 15 juli 1805.

74 Pieter van Bodegom, overl. te Spijkenisse op 25 april 1799, huwt in
mei 1778 te Spijkenisse met :
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75 Jannetje Veerman, geb. te Spijkenisse op 28 dec. 1775 overl. te Spij-
kenisse op 7 mei 1811.

76 Ary Hennip, geb. Simonshaven op 24 sept. 1768, overl. te Simons-
haven op 1 sept. 1833, huwt op 9 nov. 1810 te Hekelingen met:

77 Jannetje Combée, geb. te Eethen (Land. v. Altena). ± 1744, oyerl. te
Spijkenisse op 8 jan. 1820.

78 Jan Goudswaard, ged. te Geervliet op 25 sept. 1768, overl. te Geer-
vliet op 11 dec. 1821, bouwman, huwt op 18 mei 1817 te Geervliet
met:

79 N'eeltje van Dijk, ged. te Rockanje op 3 oct. 1784, overl. te Spijke-
nisse op 8 dec. 1829.

80 Hendrik Hardeman, geb. te Veenendaal op 17 mei 1753, overl. te
Veenendaal op 26 dec. 1823, wolkammer, huwt op 19 juni 1780 te
Veenendaal met:

81 Gerrigje van der Meijden, geb. ± 1756, overl. te Veenendaal op 27
oct. 1828

82 Hendrik de Fluiter, geb. ± 1755, overl. te Veenendaal op 11 jan.
1816, wolkammer, huwt met:

83 Geertrui Achterberg, geb. te Veenendaal ± 1758, overl. te Veenen-
daal op 3 maart 1832.

84 Jan van Leeuwen, gëb. te Veenendaal op 29 juli 1764, huwt op 25
juli 1790 te Veenendaal met:

85 Maria Vollewens.
86 Evert van Eden, wolkammer, huwt met:
87 Lena van Huissen.
88 Pieter van Stempvoort, geb. te Veenendaal op 1 jan. 1775, overl. te

Veenendaal op 4 mei 1824, huwt op 3 mei 1795 te Veenendaal met:
89 Hendrikje Langeveld, ged. in 1776.
90 Cornelis Klomp, geb. te Veenendaal in 1772, overl. te Veenendaal

op 18 dec. 1846, fabrikeur in wol, huwt met:
91 Maria Boonzaaijer, geb. te Veenendaal in 1773, overl. te Veenen-

daal op 4 febr. 1840.
92 Breunis Derksen, geb. te Eist op 5 juli 1775, tabaksplanter, huwt

met:
93 Hendrina Tap, geb. te Herveld op 22 juli 1777, overl. te Herveld op

20 sept. 1846.
94 John Robertson, geb. te Nijmegen in 1766, overl. te 's-Hertogenbosch

op 18 aug. 1830, Kapitein-Kwartiermeester, huwt op 24 oct. 1792 te
Kampen met:

95 Aaltje ten Hove, geb. te Kampen ± 1769, overl. te Nijmegen op 19
mei 1851.

96 Erich Jörgensen Wiger, geb. te Kongsberg op 29 aug. 1750, overl. te
Kongsberg in 1798, huwt in 1774 te Kongsberg met :

97 Marte Maria Johannesdr. Falchenberg, geb. in 1756,overl. te Kongs-
berg op 3 juli 1809.

98 Andreas Wilhelm Löchting, geb. te Kongsberg op 27 jan. 1767,
koopman, huwt op 14 jan. 1791 te Skiën met:

99 Grete Bastine Petro, geb. in 1767, overl. te Kongsberg op 30 maart
1815.

100 O/e Andersen Averöen, huwt met:
101 Ingeborg Mikkelsdatter.
102 Anders Nilsen Frog, geb. in 1785, landbouwer, huwt met:
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103 Ellebrekke Honen.
104 Gottlob Heinrich Sommee, geb. te Berlijn op 8 mei 1778, overl. te

Straussberg op 20 febr. 1812, fabrikant, huwt met:
105 Caroline Friederiche Wolf f, geb. te Pritzwalk (Dld.) in 1786, overl.

in 1835. .
106 Gustav Erik Edler, geb. te Zweden in 1766, overl. in 1849, linnen-

wever, huwt in 1813 met:
107 Georgine Piper, geb. te Trondheim in 1784, overl. te Trondheim op

14 december 1829.
108 Jens Severin Schweder, huwt met:
109 Louise Augusta Printzen.
1.10 N.N. 111 N.N.
112 Fredrik Zimmer, geb. te Kopenhagen op 21 nov. 1774, overl. te Fre-

driksvern op 27 jan. 1823, regiment-kwartiermeester en auditeur-
militair, huwt in maart 1800 te Fredriksvern met:

113 Karen Sibylle Barth de Vauvert, geb. te Kopenhagen op 27 nov. 1767,
overl. op 31 mei 1854.

114 Palle Romer Fleischer, geb. té Moss op 25 oct. 1781, over], te Larvik
op 4 april 1851, Generaal, Minister, huwt op 1 juni 1802 te Glem-
minge met:

115 Marie Kirkgaard, geb. te Kongsberg op 16 febr. 1776, overl. op 14
juni 1847.

116 Engebret Soot, geb. te Aurskog op 26 mei 1786, overl. te Otteid op
3 maart 1859, ingenieur, ontwerper van het Otteid-Kanaal, huwt op
17 oct. 1811 te Molidalen, Aurskog, met:

117 Anne Olsdatter Molidalen, geb. te Aurskog in april 1789, overl. te
Nerdrum i'Fet op 31 dec. 1870.

118 Iver Andreassen Aarnaes, ged. te Gundeng op 15 febr. 1778, overl.
te 0ymark op 25 mei 1845, landbouwer, huwt op 26 juni 1800 met:

119 Anne Christensdatter Storetorp, geb. te Rakkestad in 1782, overl.
op 30 jan. 1839.

120 Amund Linnes Faye, geb. te Bragernes op 4 juli 1767, overl. te Bra-
gernes op 7 aug. 1802, fabrikant, huwt op 19 aug. 1795 met:

121 Anna Martine Boyesen, ged. op 14 Sept. 1792, overl. op 3 mei 1802.
122 Carl Freiherr von und zu Mansbach, geb. te Fredrikshald op 23

maart 1790, overl. te Mansbach op 17 juni 1867, Lt-Generaal, huwt
in mei 1812 te Frederikshald met :

123 „Statsfrue" Anna Sophie Marie Anker, geb. te Frederikshald op
1 febr. 1793, overl. te Fulda in Hessen op 8 dec. 1860, eerste hofdame.

124 Jörgen Martinius Dahll, geb. te Eidsberg op 9 april 1795, overl. te
Drammen op 8 juni 1858, eigenaar van ,,Linnes" te Lier, lid van het
Parlement, huwt op 30 juni 1821 te Moss met:

125 Karen Helene Herfordt, geb. te Nittedal op 30 aug. 1797, overl. te
Oslo op 18 april 1873.

126 Henrik Christian Finne, geb. te Lier op 15 sept. 1797, overl. te
Christiania op 14 febr. 1870, ingenieur, Kapitein, Ontvanger der
Belastingen, Secretaris-Generaal Ministerie van Verkeer, huwt op
8 oct. 1824 te Stokke met:

127 Siren Marie Faye, geb. te Botne op 24 april 1802, overl. te Larvik op
16 april 1832.

A. ]. van Deijk. Rijswijk, Z.H., mei 1960.
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JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING DER NEDERL.
GENEAL. VERENIGING

gehouden in De Lakenhal te Leiden, op zaterdag 23 april 1960.

Een zeer groot aantal leden was met de afdelingsafgevaardigden aan-
wezig.

Onder leiding van de voorzitter der N.G.V., Mr. Van Hees, verliep
het officiële gedeelte zeer vlot, mede dank zij de vóórvergaderingen, die
ter bespreking van de agenda waren gehouden.

Van de drie aftredende bestuursleden, de heren Ir. G. L. Meesters,
W. D. H. Rosier en ]. Hagoort, werden de beide eersten bij acclamatie
hrkozen, terwijl de heer Hagoort niet voor een herbenoeming in aan-
merking wenste te komen.

Voor een open commissarisplaats werd de heer H. H. W. van Eyck
te Amsterdam gekozen.

Na het officiële gedeelte werd thee gedronken en enige zalen van het
museum bezichtigd.

Hierna hield de heer A. ) . Bicker Caarten, ondervoorzitter van Oud-
Leiden en bestuurslid van de Vereniging ,,de Hollandse Molen" een
causerie met lichtbeelden over genealogie, heraldiek en molens. De ge-
achte spreker, die in deze materie wel bij uitstek competent is, liet voor
ons passeren de verschillende molenaarsfamilies, daarbij de nadruk leg-
gende op de huwelijken tussen molenaarskinderen; ook oefenden veelal
de molenaars hun vak uit van vader op zoon.

Voor de genealoog is het belangrijk te weten, dat bij watermolenaars
veelal een molenaarszoon een molenaarsdochter huwt. Hierdoor zijn de
families nauw aan elkaar verbonden, waardoor de traditie wordt onder-
houden en dus de genealogie gemakkelijk is samen te stellen. De meeste
molenaars weten precies te vertellen, welke molens hun voorvaderen en
verdere familieleden hebben bemalen.

De polderrekeningen van vroeger zijn meestal bewaard gebleven, zodat
na te gaan is, wie de molenaars van de poldermolen zijn geweest. In
Rijnland zijn al deze rekeningen in Rijnlandshuis bewaard gebleven.

Dit zijn alle voordelen bij de samenstelling van een genealogie. Het
nadeel is echter, dat de kinderen van de molenaars, die hetzelfde vak van
hun vader kozen, meestal op een andere molen terecht kwamen, wat het
onderzoek zeer verzwaart.

Vervolgens vestigde spreker de aandacht op de molen ,,De Valk" te
Leiden, bewoond door ons lid, de heer W. van Rhijn, die op deze molen
geboren is en hem nog steeds bewoont, op de hoge leeftijd van 84 jaren.
Vertoond werden enige beelden van deze fraaie molen, o.a. de molen-
kamer met mooie antieke meubelen en de portretten van de vroegere
molenaars. De grootvader van de heer Van Rhijn werd in 1827 te Ha-
zerswoude geboren, was korenmolenaar te Katwijk en huwde Clasina
Kop, geb. 1825 te Alphen a/d. Rijn; hij.werd eigenaar van de molen
,,de Valk". De korenmolenaars namen een goede maatschappelijke positie
in; men komt hun namen geregeld tegen in de notariële protocollen.

Spreker wees ons vervolgens op de gevelstenen der molens, hun hout-
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snijwerk en hun benamingen. De namen stonden veel in verband met de
namen der eigenaars, als:

„De Adelaar" van Willem Symons Adel;
„De blauwe Arend" van Arent Blauw;
„De Bijenkorf" van Gertit Symonsz Honig;
,,De Heesterboom" van Johannes van Hees.
Overgaande tot de heraldiek, besprak de heer Boeker Caarten het

molenijzer en de geslachten die dit wapenteken in hun wapen droegen
en de heerlijke rechten tot het bezitten van een windmolen.

Fraaie foto's, waarvan enkele nog voor deze lezing speciaal door de
spreker enige dagen tevoren gemaakt, verduidelijkten het gesprokene op
wel zeer bijzondere wijze.

De heer Bicker Caarten wekte ons, genealogen, op, niet alleen op de
archieven te zoeken, doch de wandelstok te nemen en op mooie dagen de
molen in het landschap te gaan bewonderen.

De aanwezigen waren buitengewoon dankbaar voor het genotene en
beloonden de spreker met een klaterend applaus.

Aan het eind van deze causerie, wekte ons geacht medelid, de heer
Janus, penningmeester der afd. Amsterdam, ons op lid te worden van de
nuttige Vereniging ,,De Hollandse Molen", hetgeen hem staande de
vergadering, reeds enige nieuwe leden bezorgde.

Moge ook andere leden der N.G.V. dit goede voorbeeld volgen.
Na het sluiten van de vergadering verenigden zich enige bestuursleden

en leden der N.G.V. aan een genoeglijke maaltijd. W. R.

WAPENKAART

De Redactie beveelt publicatie van familiewapens op de wapenkaarten
welke bij tussenpozen in „Gens Nostra" verschijnen aan. Vastlegging in
druk in tweeduizendvoud van deze oude familiesymbolen, voorkomt
verlies en geeft behoud voor de toekomst. Kosten ad ƒ 7,50 voor leden
der N.G.V. en ƒ 12,50 voor niet-leden per wapen, te voldoen aan de
Penningmeester der N.G.V. te Noordwijk aan Zee (gironr. 547064).

Het wapen in te zenden aan de Redactie, onder vermelding van streek,
plaatsen van herkomst en/of langdurige vestiging van het geslacht. Na
afdrukken ontvangen de inzenders het gebezigde cliché franco toege-
zonden.

Houdt zaterdag 11 juni a.s. vrij voor de GENEALOGENDAG,
te Gorinchem en Woudrichem; nadere berichten volgen.
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Aanvulling op de eerste generaties van het geslacht
SJOUWERMAN

Niettegenstaande een minutieus ingesteld onderzoek naar de oudste
generaties van het geslacht Sjouwerman te Amsterdam, is het niet
mogen gelukken de plaats van herkomst van de familie in Duitsland op
te sporen. Wel werd de vadersnaam van (I) aangetroffen, waarbij
tevens verschillende completerende gegevens voor de eerste generaties
hier te lande werden gevonden, die uiteindelijk niet achterwege mogen
blijven om een zo volledig mogelijk beeld van een en ander te verkrijgen.

Wij kunnen thans als eerst bekende stamvader aanmerken:
I. Levie, geb. in Duitsland (waar?) omstreeks 1730.

II. Abraham Levie Schneider, geb. omstr. 1755, vestigde zich ± 1780
te Amsterdam, verm. kleermaker van beroep, woont in 1802 in de
Jode Houttuinen 51 bij de Markensteeg, tr. Soetje Daniël(s); beiden
vóór 20 febr. 1834 overl.

III. Daniël Abrahatn(s) Sjouwerman, geb. Amsterdam 15 sept. 1781,
waarschijnlijk opvolger van zijn vader als kleermaker in de Nieuwe
Jode Houttuinen 51, winkelier, neemt 9 jan. 1812 volgens het naams-
aannemingsregister de familienaam Sjouwerman aan, overl. Amster-
dam 18 juli 1851, toenmaals vermeld als koopman en wonende
Rapenburgerplein 169, ondertr./tr. Amsterdam 5/28 nov. 1802 Lea
Hartog Brilleman, geb. Amsterdam 1774, overl. Amsterdam 13 sept.
1832, tr. 2e Amsterdam 20 febr. 1834 Keetje Gosler, geb. 1797,
overl. Amsterdam vóór 18 juli 1851, dr. van Nathan Mozes Gosler
en van Sara Levie.

De vraag blijft open: Wie is zo vriendelijk mij te kunnen mededelen
uit welke streek of plaats in Duitsland deze familie Schneider /Sjouwer-
man herkomstig is? Men zou mij ten zeerste verplichten er nader bericht
over te verstrekken.

Doorn, ,,De Nyencamp". K. N.

De Penningmeester der N.G.V. vestigt er de aandacht der leden
op, dat in de loop van de maand mei de kwitanties voor de contri-
butie 1960 in zee gaan; deze kwitanties zijn verhoogd met ƒ0,50
voor inningskosten. Teneinde deze kosten en de nodeloze admini-
stratieve omslag te vermijden, gelieve men alsnog rechtstreeks de
contributie ad ƒ 12,50 te betalen op postgirorek. nr. 547064 te
Noordwijk aan Zee.
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BOEKBESPREKING
Nederland's Patriciaat, 46e Jaargang 1960, Uitgave van het Centraal

Bureau voor Genealogie ; Redacteur F. de ]osselin de Jong. 's-Graven-
hage 1960.

Deze 46e jaargang van het Patriciaat herstelt ook weder van 9 genealogiën de vroe-
ger bedreven onnauwkeurigheden of completeert, sommigen in hoge mate, de stamreeks,
waarvan Muiier wel zeer buitengewoon. Ook de genealogie Van Houten is aanmerke-
lijk uitgebreid en bovendien verlucht met een groot aantal portretten, waaronder fraaie
geschilderde en getekende door Barbara van Houten. De ruimte ontbreekt iedere genea-
lgie onder de loupe te nemen. Wij kunnen volstaan met de overtuiging, dat de Redac-
teur en medewerkers ruimschoots het hunne ertoe hebben bijgedragen deze uitgave tot
een zo uitstekend geheel te maken. De wapens, van een bekende hand, zijn fraai en
sober getekend, aldus een toets van distinctie aan de uitgave brengend.

Onze hartelijke gelukwensen aan de Redactie van iemand, die het voorrecht had, ook
de eerste jaargang te zien verschijnen.

Ds. G. Hamoen. Geschiedenis van Hervormde Gemeente Bodegraven,
1959. Uitgegeven ten voordele van het Bouw- en Restauratiefonds der
Hervormde Gemeente te Bodegraven, Giro 5574 t/n van Administratie
der hervormde gemeente te Bodegraven.

Ds. Hamoen, wiens naam in de kring van de leden der N.G.V. te Bodegraven geen
onbekende is, heeft dit boekje, met alle liefde, waarmede hij aan Bodegraven gebonden
is, samengesteld. Ofschoon de schrijver is gehandicapt door zijn verblijf in Berlijn en
dus de benodigde bescheiden niet allen tot zijn beschikking kon hebben, kunnen wij hem
toch volgen bij zijn wandeling door de geschiedenis der kerk; hij geeft bij iedere predi-
kant de aantekeningen voor de juiste situatie van zijn diensttijd. Aan het boek is toege-
voegd een lijst van Predikanten (met jaartallen), een beschrijving der beide borden, die
in de kerk hangen en een zeer deskundige beschrijving van het orgel. Wij hebben dit
boek met belangstelling gelezen en bevelen het aan iedereen, wien Bodegraven na aan
het hart ligt, aan. De prijs mag de aankoop niet hinderen: fl. 1,50 op Gironummer hier-
boven vermeld.

Dr. /. H. van Eeghen. Inventaris van het familie-archief Brants. Uit-
gave van de Gemeentelijke Archiefdienst te Amsterdam, 1959.

Mejuffrouw Van Eeghen vervolgt met deze uitgave de serie familie-archieven, waar-
van zij sinds enige jaren de publicatie is begonnen. De schrijfster geeft een opsomming
van de archiefstukken betreffende de familie Brants, voegt er aan toe een lijst van
archivalia van de families Van Bronchorst, Van Mollen, Van der Heyden, Leeuw, de
Neufville, Van der Hoop. Ter verduidelijking van het verband der stukken heeft zij bij-
gevoegd, genealogiën en fragment-genealogiën Bevel, Brandts, Van Bronchorst, Grijs-
peert. Van der Heyden, Kool, Leeuw, De Neu[ville, Simons.

Een uitstekende Index van persoonsnamen maakt het boek een goede hulp bij genealo-
gische onderzoekingen.

Onze dank aan de geachte schrijfster ook weer voor deze arbeid.

Kl. Sierksma. De gemeente-wapens van Nederland. Prisma Boeken,
Uitgave van Het Spectrum N.V., Utrecht/Antwerpen, 1960. Prijs f 1,25.

De inhoud van dit boekje beantwoordt aan een reeds lang gevoelde behoefte.
Weinigen weten iets over onze Gemeentewapens en velen willen er graag iets van
weten, of hebben die kennis te enigertijd nodig voor hun beroep of hun hobby. Het
was dus een goed idee van de uitgever, de heer Sierksma te belasten met. de samen-
stelling. De inhoud is compleet en de uitvoering is correct; wat de verklaring van
enige plaatsnamen aan het eind van het boek betreft, het is steeds een hachelijk geval,
zich hiermede bezig te houden; de meesten zijn aanvaardbaar, doch de uitlegging bijv.
van Winterswijk is niet zeer aantrekkelijk, om niet te zeggen foutief. Doch deze kleinig-
heid mag over het hoofd gezien worden en wij hopen, dat deze uitgave in handen zal
komen en tot richtsnoer zal worden van vele Nederlanders. Wij wensen de uitgever
van harte geluk.
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Prof. Dr. B. H. Slicher van Bath. De agrarische geschiedenis van
West-Europa (500—1850). Aula-boeken, Uitgave van Het Spectrum,
Utrecht, 1960. Prijs ƒ3,50.

De redactie mag zich als genealoog geen oordeel vellen over dit boek, geschreven
door een zo op dit gebied vooraanstaand geleerde als Prof. Dr. Slicher van Bath.
Niettemin blijkt mij, dat ook de genealoog enig voordeel met het lelzen van deze
uitgave kan hebben. De geschiedenis van de landbouw is steeds sterk verbonden
geweest met de bloei der Nederlanden, vanaf zijn vroegste geschiedenis, zodat ook
voor de samensteller van een familiegeschiedenis het zijn nut kan hebben, op de
hoogte te zijn en zal vooral de inhoud van hoofdstuk III, pag. 86—215 bij de samen-
stelling van een beschrijvende genealogie van groot nut zijn. Wij hopen, dat daaruit
zal blijken, dat Prof. Slicher van Bath zijn boek heeft geschreven ook ten voordele
van de genealogie.

Wij wensen schrijver en uitgever geluk met deze populaire uitgave en hopen haar
in vele handen te zien.

Docteur Gaston Sirjean. Encyclopedie Généalogique des Maisons
Souveraines du Monde. Préface Docteur M. Dugast Rouillé. IV. Les
Valois. Paris 1960.

Thans is ook deel IV van dit grote werk verschenen, waarin het Huis Valois
beschreven wordt van 1270—het uitsterven in 1589 met Henri III, roi de France et de
Pologne, in een compte-rendu en een familie-staat.

De uitvoering is gelijk aan de vorige delen, even luxueus en royaal, een sieraad
voor de bibliotheek.

Dr. G. van Alphen. Jan Reeps en zijn onbekende kolonisatiepoging
in Zuid-Amerika 1692. Uitgave Van Gorcum en Comp. N.V. Assen
1960. Prijs ingen. ƒ6,50, geb. ƒ8,50.

De schrijver van dit merkwaardige boek brengt ons hier een onderwerp, waarover
zeker heel weinig lezers iets gehoord hebben. Al lezende pakt ons de materie en
worden we gegrepen door de ondernemingsgeest van Reeps, bij het ontwerpen van
zijn plannen en het doel waarvoor bij naar Zuid-Amerika wilde gaan. Het dagboek,
waaruit de gegevens voor dit boek zijn geput en dat aanwezig is in de Koninklijke
Bibliotheek te 's-Gravenhage, is volgens de reproductie zeer duidelijk in oud schrift
geschreven en geeft een heldere taal, die zeer goed te begrijpen is. De schrijver heeft
ons een dienst bewezen, door dit aan de vergetelheid te onttrekken en ons een blik te
gunnen in de zeden en gewoonten van de tijd, waarin deze geschiedenis heeft plaats
gehad.

Een fraai en gedegen boek, waarvoor alle lof aan schrijver en uitgever.

R. S. Roarda. In Mannich Lan-Pleats en Dijknammen, almeast ut al
de Ljouwerker kranten. Oerprintsel ut Fryske Plaknammer XII, Sep-
timber 1959.

Wederom heeft de heer Roarda ons verplicht met de samenstelling van een lijst van
namen, die hij, over verschillende onderwerpen, in de Leeuwarder kranten heeft
gevonden. Op zijn gewone correcte wijze geeft hij het gevondene weer en hij kan er
zeker van zijn de genealogen weder een grote dienst bewezen te hebben, waarvoor
onze hartelijke dank.

Amsterdam, april 1960. W. D. H. Rosier.
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'C. Pama: Die wapens van die ou Afrikaanse families. A. A. Balkema,
Kaapstad/Amsterdam 1959; £4.4.0.

In het najaar van 1959 verrijkte de welbekende heraldicus en publicist, ons geacht
medelid de heer C. Pama, sedert enige jaren in de Unie van Zuid-Afrika verblijvende,
de wapenkundige litteratuur met het uitmuntende en fraai uitgevoerde boekwerk, dat
wij hierboven vermelden. Gebruik makende van enige vrijwel onbekende en dikwijls
moeilijk toegankelijke collecties slaagde de kundige schrijver er in, ruim 600 wapens
in fotografische reproductie of in fraaie duidelijke heraldisch uitstekend uitgevoerde
tekeningen bijeen te brengen en van genealogisch en historisch commentaar te voorzien.

De grote waarde van dit belangrijke werk ligt in het feit, dat hier vele wapens
gebracht worden, die dikwijls in het voornamelijk Nederlandse stamland verloren gegaan
zijn, dan wel in het verre zuiden gewijzigd voortleefden.

Wij zijn de samensteller dankbaar voor dit monumentale werk waarmede het
heraldische en genealogische speurwerk wel in hoge mate gediend wordt. Moge het
een plaats ontvangen in menige particuliere en openbare bibliotheek. A. R. K.

Wij ontvingen nog voor onze bibiotheek :
Verslag over 1959 van het Archief der 'Gemeente Delft, bijlage 1 van

het Verslag der Gemeente Delft.

JAARBOEKEN
Oldenburger Jahrbuch, 58. Band. 1959. 2 delen in een band, 247 en

174 pag. met vele fraaie reproducties van portretten, kunstvoorwerpen
en kaarten; te veel om op te noemen. Een boek, dat men steeds met veel
belangstelling'ter hand zal nemen.

Brabantica, Recueil de travaux de genealogie, d'héraldique et d'histoire
familiale pour la province de Brabant. Bruxelles 1959, deel IV, in twee
delen:

Deel I: José Anne de Molina: La familie Beydaels;
Frangois de Cacamp: Les Catoir a Gand et a Bruxelles;
ƒ. G. G. Theys-Ghysels: Lijst van de Meesters, Meesteressen en Zusters

van het Groot Gasthuis te Leuven;
Paul Adam: Armoiries brabanconnes médiévales d'après des sources inédites;
Emile de Buisserd: Genealogie des Delfosse de Sart-Risbart et Incourt;
Julien Cuypers: Genealogie de la familie Vander Barcht.

Deel II: Sous la direction de H.C. van Parijs:
Genealogie des families inscrites au lignage Sleeus en 1376, d'après Ie Liber

familiarum de Jean-Baptiste Houwaert, Textes établis par Mr. José Anne
de Molina, Ie Dr. Emile Spelkens et Francois de Cacamp,
avec Ie concours de Jacqueline Van Camp-VanderVelde.

Annuaire 1959, Jahrbuch des Archives héraldiques Suisses, Schweizer-
Archiv für Heraldik:

Olivier Clottu. La fondation de l'Université de Bale; P. Plazidus Hattmann. Das
Wappen des Geschlechtes Lussy von Nidwalden und seine Entwicklung; Hans Richard
von Fels. Heraldische Bibermodel aus St. Gallen; Robert Viel. La plaque tombale de
Geoffroy Plantagenet; Fvanz J. Schnyder. Heraldische Denkmaler des Seetals und
Umgebung; Adolphe Decollogny. Dans la chapelle de Saint-Antoine, dite du Jaque-
mart, a La Sarraz; P. Rudotf Henggeler. Die Siegel der Aebte der Benediktinerabtei
St. Johann im Foggenburg; Dora Fanny Rittmeyer. Zweifel um ein Familienwappen
gelost? Claude Lapaite. La collection des sceaux du Musée National Suisse; Bevty
Bcuckncr-Herbstteit. Die Fenster und Wappenschenkungen des Standes Schaffhausen.

Een zeer interessant Jaarboek op gebied van heraldiek.
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Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Om-
streken, 1960.

Wederom heeft de Vereniging Oud-Leiden ons reeds in het eerste kwartaal van
1960 vergast op haar fraaie jaarboekje. Buiten de gewone inleiding van Leidse gege-
vens, hebben vele prominenten uit de Leidse wereld ons weer belangrijke wetens-
waardigheden gebracht in bijdragen over Rijnland, de Grafboeken der Pieterskerk, de
uitdeling van haring en wittebrood op 3 oktober, Leiden en de 17 provinciën op een
wapenpaneel, de tinindustrie, het huis Rapenburg 65, Cornelis Janszoon, de laatste
pastoor van O.L. Vrouwekerk (later Walekerk), Jerusalemshof, Mr. Karel Heydanus,
zijn verzameling en de beschikkingen van zijn dochter, Het huis Hoogstraat 2, Oordeel
over de Gazette de Leyde, De Illuminatie van 1788 te Warmond, Brand in het huis
Gerecht 10, De Leidse monumenten, De veranderingen in het stadsbeeld gedurende
het jaar 1959 en Monumenten uit de omgeving van Leiden.

Iedereen, die belangstelling voelt voor de oude sleutelstad, zal in dit
boekske iets naar zijn gading vinden.

Alle hulde voor de Redactie.

Wij ontvingen nog:
Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde

te Gent. Nieuwe reeks, deel XIII, 1959, waarin o.a. Dr. A. Verhulst.
Twee oorkonden van Filips van de Elzas voor het Leprozenhuis, bevat-
tende nieuwe gegevens betreffende de geschiedenis van Gent in de 12e
eeuw.

Het oude Land van Loon, Jaarboek, 1956—1957—1958—1959.
Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor

Naamkunde te Amsterdam: 1957 deel 1-2-3-4; 1958 deel 1-2-3-4; 1959 deel 1-2-3.

]an H. Olstad and Gunvald Böe. How to tracé your Ancestors in
Norway.

Geschenk van de heer A. J. van Deijk te Rijswijk.

Kwartierstaat en Genealogie Trouw, 2 delen, gestencild, door W. H.
Trouw te 's-Gravenhage.

Genealogieën Heimer en Nieuwenkamp, 1 deel, gestencild, door W.
H. Trouw te 's-Gravenhage.

Geschenk van de samensteller. W. R.

Wij vermelden de geboorte te Moerdijk op 15 april 1960, van
PIETER ADRIAAN,

zoon van de heer en mevrouw den Engelse-Proper,

en op 25 april 1960 te 's-Gravenhage, van
MARCELLIANUS ANTHONIS HENDRICUS,

zoon van de heer en mevrouw Kouwenberg-Simons.

Onze hartelijke gelukwensen. W. R.
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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 aanvraag worden verzonden.

Ons Amsterdam, 12e Jrg., No. 3, maart 1960: Foto's van de dijkdoorbraak bij het
Zijkanaal, waardoor het tuindorp Oostzaan werd overstroomd, 14 januari 1960;
F. J. Dubiez. In den vergulden Passer, De Amsterdamse boekdrukker en houtsnijder
Jan Ewoutszoon en zijn nakomelingen (buitengewoon belangrijk artikel, verlucht met
vele reproducties van houtsneden en drukkersmerken); H. W. Alings. De Gevelsteen
als document (IV); P. S. Bakker. De A.O.M, en het trampaard; Literatuuropgave
betreffende Amsterdam.

Idem, 12e Jrg., No. 4, april 1960: J. A. Groen Jr. De Overtoom, Van binnenwater
tot grotestadsboulevard; F. G. M. Douwes. Amsterdamse Horlogemakers en Amster-
damse Klokken uit de 18e eeuw; Straatnaamgeving; Th. Schweiger. De Secretarissen
van Amsterdam sedert 1813 (III); ƒ. H. Kruizinga. Over stokmannen en hondenslagers.

It Beaken, Jiergong XXII, No. 1, april 1960: Dr. IJ. Poortinga. Ien en oar oer de
terminology fan it koaikjen; Dr. M. P. van Buytenen. De betekenis van de archieven
voor de lokale en regionale geschiedenis in Friesland; R. S. Roarda. In mannich gilde
priuwkes; /. L. de Jong Lsn. Hwat bitsjut de namme „persona ' yn de 16e ieuske
kohieren? H. F. J. Miedema. „D'er dankbare Sohn" fan J. J. Engel en de Fryske
biwurking fan F. H. van der Ploeg.

Mededelingen van het Centraal Bureau voor Genealogie, No. 1, maart 1960: Bur-
gerlijke Stand van het voormalig Nederlands-Indië; Collectie-Loeff; Bidprentjes; Ar-
morial Génévois; Boekbespreking; Persoonskaarten; Feestdagen 1960.

Met gansen tcou, 10e Jrg., No. 3, maart 1960: f W- Hoevenaars O. Praem. Berna
ut Lucerna (7e hoofdstuk); A. v. Engelen. De dijkdoorbraak te Nieuwkuyk in 1880;
Uittreksels uit sagenboek; Een cijnslijst der pastorie van Baardwijk, A. Frenken pr.;
Agrarische Reconstructie; Jacques R. W. Sinninghe. Een abt van Berne in het Hof
van Holland.

Gruoninga, 6e Jrg., Jan. 1960: A. Hoft. Enkele aantekeningen over het Stad-Gro-
ninger geslacht Hondebeek; P. J. Ritsema. Zoutkamper Vissersgeslachten. II. Balk.

Idem, 6e Jrg., februari 1960: Zoutkamper Vissersgeslachten: Balk (slot); S. K.
Noordveld. Het Zuidhornse geslacht Noordveld; Ir. G. L. Meesters. Hondebeke;
A. Hoft. Grafzerken te voorschijn gekomen bij de restauratie van de N.H.-Kerk te
Leermens.

Johanniter Orde in Nederland, l le Jrg., No. 43, april 1960: In Memoriam. Jonkheer
Johannes Beelaerts van Blokland (1877—1960); Mededelingen van het kapittel:
necrologie; benoeming rechtsridders en ereridders; mededelingen van de werkmeester;
Franse Johanniter ridders sluiten zich aaneen; De bijdrage onzer leden ten behoeve
van sociale instellingen en ten bate van slachtoffers van rampen; De Duitse Orde,
Balije van Utrecht; etc.

Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie
voor Naamkunde te Amsterdam, 35e Jrg., 1959, No. 4: D. P. Blok. Het natuurschoon
der ontginningen; K. Roelandts. Anticipatie van Konsonant; A. Carnoy. Lis en Bies;
O. Leys. De bij- en beroepsnamen van Germaanse oorsprong in de Westvlaamse oor-
konden tot 1225 (IV); B. Doucet. Uit de naamkundige tijdschriften.

De Nederlandsche Leeuw, LXXVIIe Jrg., No. 3, maart 1960: Mr. H. L. Hommes.
Van Asschendorp; L. J. van der Klooster. Nieuwe gegevens betreffende Bartholomaeus
van der Made en zijn naaste verwanten; Mr. A. P. van Schilfgaarde. Het geslacht
Daendels; Korte mededelingen; Boekbespreking; Vragen en antwoorden.

Bijgevoegd: Inhoud en Naamregister jaargang 1959.
Idem, LXXVIIe Jrg., No. 4, april 1960: Aanwinstenlijst der Bibliotheek; J. L. Hamel

en Mr. G. A. Hamel. Het geslacht Hamel te Utrecht; Jhr. Mr. A. J. M. van Nispen
tot Pannerden. Het wapen van Zevenaar; Mr. ƒ. Belonje en A. L. Hulsholf. Een
raadselachtige grafzerk uit Albergen; Dr. J. MacLean. Het voorgeslacht van Jacobus
Henricus van 't Hoff; Boekbespreking.
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Het Personeel Statuut, l le Jrg., maart 1960, No. 3: Kinderen geboren na huwelijks-
ontbinding; Valse opgave in geboorteakte; Uit de buitenlandse rechtspraak; Arrondis-
sementsvergaderingen: Arnhem, 's-Hertogenbosch, Breda.

Ons Voorgeslacht, 15e Jrg., No. 81, maart/april 1960: Van Herck; Vaandrager;
Het „complete" doodboek van Ouderkerk a/d IJssel.

Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Verhandelingen IX:
A. de Vos. Inventaris der Landbouwpachten in de Gentse Jaarregisters van de keure.

Tweede deel: 1501—1600.

L'Intermediaire des Généalogistes, D'e Middelaar tussen de Genealogische Navorsers,
Ao. XV, No. 86, 2/1960: Baron Albert Bonaert. Histoire généalogique de la familie
Barbain; J: C. Loutsch. La familie de Raville; Dr. E. Spelkens. De Bruyn alias
Liebrecht; P. E. Claessens. Descendance Coebergher-Franckaert; idem, Sur un tableau
donné autrefois a l'église de Hamme-lez-Wemmei; L'origine de la familie de Dion.

Bijgevoegd: Liste des Patronymes contenus dans les No. 79 a 84 de l'Intermédiaire,
Année 1959, p.p. 1—348.

Oostvlaamse Zanten, 35e Jrg., No. 2, Mrt./April 1960: M. Broeckhove. Devotie tot
de H. Donatus; Onze kollektie huwelijksaankondigingen; A. van Hogeland. Volks-
geneeskunde: het „Handboek voor Lijdenden" van Kapelaan Vandenbosch.

Le Parchemin, 7e série, Mars 1960, No. 58: X. G. V. Propos généalogiques autour
de nos beaux ex-libris; Assemblee générale annuelle; A. S. Les Institutions nobiliaires
neerlandaises; Families d'origine beige fixées a l'étranger: Burnay; de Champs; Comte
Arnold de Looz-Corswarem. Restauration d'une pierre tombale a Montigny-le-Tilleul;
Questions et Réponses.

Der Deutsche Hugenott, 24. Jrg., No. 1, Marz 1960: Dr. W. v. Schröder. Calvi-
nisten als Förderer von Frankfurts Weltgeltung; Prof. Dr. W. F. Dankbaar. Die
Reformation in den Niederlanden; Dr. G. Wunder. Jacques Huguenin dit Virechaux,
1678—1759 ein Schweizer Auswanderer; Lydia von Pilasky. Hugenotten in Russland;
Pfr. Altr. Giebel. Die Bedeutung der Hugenotten für Hessen-Kassei; H. Baral. Woher
kamen die deutschen und im besonderen die württemberger Waldenser?

Hamburgische Geschichts- und Heimatblatter, 18. Jrg., No. 1/2, Marz 1960: blz.
230—247: Karl-Egbert Schultze: Van Sorgen, zur Genealogie einer niederlandischen,
reformierten Familie in Hamburg.

Hessische Familienkunde, Band 5. Heft 1, 1960: Dr. Th. Niederqueü. Die Grab-
denkmaler der alten Waldeckschen Ritterschaft (met vele wapentekeningen); H. Knodt.
1800 südhess. Beamte und Geistliche (1210—1812); Dr. R. Bonnet. Manner des
Schaumburger Landes; Dr. F. H. Weber. Aus d. Isenburgischen Kanzleibuch von 1631;
Dr. J. Hoge. Frankfurter in Südafrika um 17. und 18. Jahrhundert; Kleine Mitteilungen;
Buchbesprechungen; Suchsanzeigen.

Zeitschrift für Niedersachsische Familienkunde, 35. Jrg. Heft 1, Januar 1960: Armin
Clasen. Werden und Vergehen der Groszstadbevölkerung; Untersuchungen über die
Hamburger Familien Clasen und Helberg; Klaus Thomsen. Hartwigsahl, eine Siedlung
in dem alten gute 'Jersbek; W. Leverenz. Ein Hannoverscher Hauptmann als Kom-
mandeur in Mecklenburg; XV. Prillwitz. Lauenburgische Familiennamen vor 1600;
N. Still. Genealogische Beitrage zur Pastoren- und Familiengeschichte des nieder-
elbischen Holsteins aus dem Archiv der Stadt Wilster; W. Frahm. Albert Thiede, der
letzte Hinschenfelder Gemeindervorsteher, und seine Amtsvorganger; Hinweise; Bücher-
schau; Genealogisches Schriftum.

Quellen und Forschungen zur Ostfriesischen Familien- und Wappenkunde, 9. Jrg.
Heft 3, 1960: Gerriet Scherz. Zwei Listen aus Wirdum: die Gretmer Amtsrechung von
1650 und ein Kommunikantenregister; Erganzungen und Berichtigungen zu Ahnenliste
16: Liipkes; Wippen ostfriesischen Familien.
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Praktische Forschungshilfe, 26. Jrg., Band 2, neue Folge, Heft 5, Februar 1960:
Namenweiser „Wer sucht wen, wo?" F. Rabovsky. Die Bedeutung der Hofnamen in
der Oberlausitzt; F. Roth. Wie arbeitet man mit Leichenpredigten?; Prof. J. Karlmann
Brechenmacher. Beitrage zur Namenkunde; u.s.w.

Bulletin généalogique d'information, Cinquième Année, No. 2, mars 1960: Jean Ie
Roy. Notes sur les recherches généalogiques aux Etats-Unis; Revue bibliographique.
A.̂  France — B. Belgique, Luxembourg et Pays-Bas —; Aux membres; Questions et
réponses.

Institufo International de Genealogia y Heraldica y Federacion de Corporaciones
afines, Ano VII, No. 133 lde Abril de 1960: Bibliographie; Genealogische Tijdschriften.

Historicus, corriere Constantiniano; bolletino del grande Magisterio del S.M.O.
Constantiniano di San Giorgio; 2a Epoca-Enero-Marzo 1960. Num. 1: Correspondentie
tussen Z.K.H. Don Raniero de Borbon-Dos Sicilias en Z.K.H. Alfonso, Hertog van
Calabria, betreffende de opvolging na de dood van Don Fernando de Borbon-Dos
Sicilias, hertog van Calabria; met portretten en een afstammingstabel.

Der Schweizev Familienforscher - Le Généalogiste Suisse, Jrg. XXVII, 1960, Février,
No. 1/2: Prof. Dr. A. Helbok. Die Schweizer Genialen; Erich-Gruner-Burckhardt.
Famihenforschung und Geschichte; Dr. K. Schulthesz. Schweizer in Lahr (Baden);
Liste des Membres.

Mémoires de la Société Généalogique Canadienne-Frangaise, Vol. X, No. 3 et 4,
juillet-octobre 1959: Genealogie et petite histoire; fos. facquard. Genealogie et touris-
me; Marg. Aubin-Tellier. Regard sur l'anthroponimie canadienne; R. Vatois. L'ancêtre
des Valois en Amérique; Mme /. Loranger. Robert Rivard, sieur de Loranger; G. F.
Dow. The french Acadians in Essex county; L'ancien état-civil du Cap-de-la-Made-
leine; Recensements de Terreneuve et Plaisance.

Genealogy and History, Vol. 21, No. 1, March 1960, Box 1717, Washington 13,
D.C. Lijst van aanbiedingen voor onderzoekingen over de gehele wereld.

The Genealogical Helper, Volume 14, Number 1, Logan, Utah, March 1960: Boek-
bespreking van pas verschenen genealogiën; aanbiedingen voor onderzoekingen; Vragen.

The Kansas City Genealogis^, Vol. I, No. 1, March 1, 1960: Uitgave van een
nieuw genealogisch tijdschrift van „Heart of America Genealogical Society, Kansas
City-Missouri: Mrs. Rubey B. Mitchell schrijft over ,,Family Association"; J. Erwin
Anderson. The science of armorial bearings; Mrs. Walter f. Finley. Bible Records;
Mrs. John Vineyard. Nut Cracker Club; Vragen.

„Welkom in ons midden". R.

The Genealogical Magazine o{ New Jersey, Vol. 35, No. 1, Jan. 1960: Ocean
County Gravestones, Zion Methodist Cemetery, Near New Egypt; Family Records:
Richard McDowell Bible; Piscataway Earmarks; Hunterdon County Gravestones;
Annotations for the North Schraalenburgh Church Death Records of 1783—1824;
Records of the Dutch Congregations of Freehold and Middletown.

Genealogical Forum of Portland, Oregon, Vol. IX, No. 6, Page 41, No. 7, Page 49
tot 96. Febr. en maart 1960: Bestuursmededelingen; Vragen; Vergaderingen; Copie van
de registers van Cemetery Directory, Benton Co. ore.

The Staten Island Historian, Vol. XXI, Number 1, serial number 81, January-
March 1960: Maurice Denzil Hodgen. Public Seconday Education in Staten Island: A
Perspective: I. Staten Island in the Eighties and Nineties; II. From High School
Departments to High School, 1881—1904; III. The tide of public interest; IV. The
teachers; V. Students; VI. The high school program.

Amsterdam, april 1960. W. D. H. ROSIER.
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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 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.

51. Wie van onze leden, die in het komende vakantieseizoen naar Londen gaat, is
genegen 2 foto's te maken van een grafmonument in een der kerken te Londen, uiter-
aard tegen vergoeding der gemaakte kosten. Formaat 6 x 9 cm, plus negatief is
voldoende. Gaarne antwoord met condities aan:

T H . V A N DUN, Landbouwstraat 11, Tilburg.

52. a. H O T T I N G A
Zou gaarne inlichtingen willen hebben over" de oude Friese familie Hotfinga.

b. KLYNSMA.
Tevens inlichtingen over het oude geslacht Klynsma.

c. STROETHOFF
Wie kan mij helpen met gegevens over de familie Stcoethoft, afkomstig uit Duits-

land.,

d. Zou gaarne in contact komen met personen met de familienamen Hottinga, Klynsma,
Stroethoff en van der Roest.

Mevr. J. C. v. d. ROEST, Adm. v. Gentstraat 15, Utrecht.

53. VERSLUYS
Wie kan mij gegevens verstrekken omtrent het geslacht Vecsluys, afkomstig uit

Brabant en Zeeland. Laatst bekende gegevens: Cornelis Janszoon Versluys en zijn broer
Bastiaan Janszoon Versluys te Fijnaart/N.B.

N. P. BURGHARDT, H. v. Eyckenstraat 2, Naarden.

54. TE BRAKE, LOMAN
Ondergetekende zou gaarne in contact komen met degene(n) die onderzoek doen

naar de familienaam van te Bcake en Loman, afkomstig uit Aalten.
TH. TE BRAKE, F. A. Molijnlaan 5, Nunspeet.

55. SCHOONOORD (T)
Jacob Jans Schoonoort huwt op 2-5-1753 te Zandeweer met Catharina Freerks

(huw.contr.).
Hij koopt op 28-4-1752 een boerderij onder Cantens en wordt in 1765 genoemd als

voormond in een contract over boedelscheiding.
Zijn moeder Anje Klasens, wed. van Jan Jansen Schoonoort (overl. 1-9-1752 te

Uithuizen, R.K.) verkoopt op 7-11-1752 hun boerderij te Zandeweer.
Wie kan mij verder helpen?

J. SCHOONOORD, Coornhertkade 35, Alkmaar.

56. PLUGGE
De heer /. Enzlin, Statenlaan 47, Rotterdam-12, verzoekt aan leden of belangstel-

lende gegevens omtrent het geslacht en eventueel familiewapen, zomede herkomst van
het geslacht Plugge.

Men wordt vriendelijk verzocht de betrokken gegevens aan hem te willen doorgeven.

57.
a. HEDWIG VAN DEN WYNGAERDE x 1413 Godlried van Brecht ridder,

Heer van Dieghem. Zij is de dochter van Jacob van den Wyngaerde en van Elisa-
beth Wilmaers. Waar en wanneer geboren en gehuwd? Beroep? Jacob is de zoon
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van Gilles v. d. W., drossaard van Breda. Welke zijn zijn kwartieren? Waar en
wanneer geboren en over]. E. Wilmaers en wie ouders en voorouders?

b. GODFRIED DE LOUWE (DE LU) DE MONTFOORT, schepen van Den
Bosch 1427. Welke zijn zijn kwartieren?

c. MARGRIET VAN STAKENBORCH VAN UYTTEN-VEENHUYSE gehuwd
met b is de dochter van Huybrechf, ridder en van Margaretha Vereycken. Wiel
zijn hun beider voorouders?

d. ISABELLA VAN WIJTFLIET, vrouwe van Hagoort x Gosewijn van Bcecht,
ridder (15e eeuw). Zij is dr. van Antoon en Gertrudis van Ackersloot van Ame-
rongen, dr. van ? en van van Teylingen. Welke zijn de kwartieren van
Antoon van Wijtfliet en van Gertrudis van A. v. A?

e. JAN VAN HYNNENBERCH (HUNNENBERCH), heer van Walbach x Theo-
dora van Uden van Herpen (15e eeuw). Welke zijn de kwartieren van dit echtpaar?

f. BRABANT. Gevraagd de kwartieren van Hendrik II hertog v. Brabant.

g. MARCELIS VAN UDEN VAN HERPEN, schepen van Den Bosch o.m. in 1445.
Welke zijn zijn kwartieren?

Hij x Hedwig van der Dussen dr. van Jan, schepen van Den Bosch o.m. in 1411,
hfd.schout. Met wie was hij gehuwd? Wie waren de voorouders van zijn vrouw?

A. STERCK, Grotestraat 8, Wehl (Gld.).

58.
a. ALBRECHT

Gegevens gevraagd betreffende de geboorte van Willem Albrecht, geboren omstreeks
1756, zoon van de soldaat Lodewijk Leopold Albrecht (overl. 27-9-1806 te Zwolle,
oud 74 jaar) en N.N. Willem Albrecht was 23-10-1780 te Zwolle gehuwd met
Grietje Albers en aldaar overleden 10-4-1808, oud 52 jaar.

b. EGGENHUIJSEN-HUIJSINK
Derk Eggenhuijsen en Johanna Huijsink lieten te Zwolle in de Geref. kerk dopen:
3-5-1731 Jacobus; 29-8-1734 fosina en 30-11-1739 Margrieta. Waar en wanneer
werden hun kinderen Jan Jacob en Anna Maria geboren en waar huwde boven-
genoemd echtpaar?

c. KAP(S)-RICHERS (RICHARDS)
Te Deventer ondertrouwde op 11-6-1718 en te Kampen trouwden op 3-7-1718 Jan
Kap j.m. uyt Munsterlant, soldaet onder de Comp. van de Hr. Capt. van der Weert
met Gerritje Richers j.d.

Te Deventer werd 29-5-1719 in de Geref. kerk gedoopt hun dochter Judith. Te
Zwolle op 14-9-1730 Jurrig Willem en Neuliken en eveneens te Zwolle op 26-1-
1733 Anna Katrina.

Gevraagd: zijn er meerdere kinderen van dit echtpaar geboren tussen 1719 en
1730? Waar en wanneer?

d. RAA-VOLKERS (VOLKERTS)
In de Lutherse kerk te Hoorn (N.H.) werden gedoopt de volgende kinderen van
Hendrik Raa en Antje Volkers:
7-3-1766 Anna, geboren te Westerblokker; 26-7-1767 Volkert; 18-10-1768 Theunis;
5-9-1770 Volkert, geboren te Zwaag; 5-7-1773 Trijntje; 11-4-1775 Trijntje; 5-10-
1780 Ide.

Gevraagd: plaats en datum van het huwelijk der ouders.

e. SIETSE (SITSE-SIETES-SYTHES-ZITSE) -DERKS
Van het echtpaar Wolter Sietse en Marrigje Derks zijn bekend de volgende kinde-
ren gedoopt te Coevorden: 19-6-1685 Geertruit en 9-10-1687 Derk. Gedoopt te
Zwolle: 23-9-1690 Reiner en 2-7-1696 Lubbegjie.

Waar en wanneer huwde de soldaat Wolter Sietse met Marrigje Derks en zijn
er meerdere kinderen van hen bekend?

f. SPEUR-BRANDS
Jacob Speur, zoon van Jan Speur en Aaltje Brands ondertrouwde te Spanbroek
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op 2-12-1796 met Diewertje Dool en overleed 9-10-1828 te Spanbroek, oud 60 jaar.
Waar en wanneer werd deze facob Speur geboren?

Zijn vader Jan Speur overleed 25-7-1808 te Spanbroek, oud 74 jaar zijnde, als
Jan Jacobs Speur.

Wie bezit gegevens over de naam Speur voor 1796?

g. VAN DER WEIDE-(DE) GROOT
Te Hasselt (Ov.) lieten H'armen van der Weide (als achternaam kan ook Gijsberts
genoemd worden) en Hendrina (de) Groot in de Geref. kerk dopen:
8-4-1759 Margareta; 23-11-1760 Johanna; 30-9-1763 Geesjen; 8-6-1766 Maria;
18-9-1768 Cornelis.
Gevraagd: het huwelijk (datum en plaats) der ouders en event. meerdere kinderen.

H. J. WOLTERS, Brederostraat 3, Maarssen.

59. Vriendelijk verzocht gegevens omtrent ascendenten van de volgende personen:
a. Jannigje van Vulpen, tr. 1-11-1770 Lammert Lagerwey, wsl. d. van Elbertus en

Grietje van Rek, Odijk.
b. Jan van Rooyen en Heiltje van Maanen, laten in 1734 zoon Johannis dopen in

W^ageningen.
c. Hendrik Vonk (Ochten) en Geurtje Jelissen van Laar, geh. 17-10-1762 te Rhenen.
d. Jan van den Berg en Anneke Schouten, laten in 1734 zn. Johannis dopen in Haaf ten.
e. Johanna de Bie, geh. met Barth. Verhoeven, laat in 1791 dochter Adriana dopen in

Capelle (N.B.).
f. Jean Guillaume Jepsis (Jöbsis) en Agnes Thomas, laten in 1779 zn. Jean Leonard

dopen in Vaals.
g. Gerard van Tuyl, serg.-maj., en Maria Gieliks, laten in 1800 dr. Hendrika dopen in

Zutfen.
h. Louis Jacques Buvelot en Johanna Duivenaar, laten in 1804 zn. Francois Fréd.

dopen (Waals) in Nijmegen.
i. Martinus van de Wal en Janna Willemsen, laten in 1775 dr. Margriet dopen in

Deventer,
j . Harmanus Geesink en Johanna Leyster, laten in 1793 zn. Albertus Willem dopen in

Deventer.
k. Abraham Jakobs Nomes en Maritje Jans, geh. 17-4-1735 te Monnikendam.
1. Dirk Kleyenberg en Gijsje van der Poorte, geh. 12-9-1789 te Edam.

G. W. A. RUTGERS, Bakenbergseweg 137, Arnhem.

ANTWOORDEN

Antwoord op gedeelten van vraag 44 van de heer Inniger.

DEY - Terneuzen
Janna Dei, geb. Hoek 2-1-1720, ged. Hoek 7-1-1720, overl. Axel 7-2-1766, ondertr.

Axel 16-4-1746, huwt Axel 8-5-1746 Andries Jansen van Rosendaal, ged. Axel 30-1-
1724, begraven Axel 27-2-1778.

Haar ouders: Andries Dey, geb. te Neuzen, ondertr. eerst Axel 26-6-1697 j'anneke
Isembarts (Isebaers). Hij wordt begraven Zaamslag 15-2-1746; zijn tweede vrouw
leeft dan nog; twee huwelijk ondertr. Axel 13-5-1718 Elisabeth Vinke, die in eerste
echt gehuwd was (ondertr. Neuzen 4-9-1694) Jacobus den Hamer, weduwnaar van
Anna Claassen.

FAAS - Zaamslag
Vraagsteller is verder dan ondergetekende.
Pieternella Faas, geboortig van Zaamslag, overleden te Terneuzen 28-10-1843,

woonde in 1826 te Zaamslag op huisnummer A 126; In haar overlijdensakte staat haar
leeftijd tot in dagen nauwkeurig en zou zijn geboren te Zaamslag 25-11-1758 en werden
haar ouders opgegeven te zijn Jacobus Faas en Neeltje Goossen. Jacobus is kennelijk
fout. In het begraaf register van Zaamslag komt voor: begraven Zaamslag 9-5-1781
9-5-1781 Ary Faas, echtgenoot van Neeltje Goosen.

Neeltje Goosen zelf is gedoopt Hontenisse 30-5-1734 en begraven te Zaamslag
2-4-1815, dochter van Pieter Goosen en FinaKolijn.

Pieternella Faas was gehuwd te? de? met Krijn Jacobusz. Hamelink, geb. Zaamslag
± 1766, overleden Zaamslag 20 messi dor An V.
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EEKMAN - Gisels Axels ,
Jacomina Geijzels gedoopt Axel 28-10-1699, ondertr. Axel 14-10-1722, huwel. Axel

22-11-1722 Ary Leunis (zie Leunis hierna). Zij was dochter van Pieter Gijssel en
Cornelia Eeckman.

STOUTHAMER
Deze naam komt ook in mijn kwartierstaat voor, t.w. Janna Stouthamer, geboortig

van Zaamslag, huwt Terneuzen 31-3/15-4-1725 Albertus Visschers (zie hierna).

KEUKELAAR
Catrine Keuketaers, gedoopt Axel 28-11-1697, begraven Axel 24-2-1777, huwt Axel

13/28-5-1724 Pieter Ameling (Hamelink), ged. Axel 20-11-1695, begraven Axel
25-1-1777, zoon van Cocnelis Hameling en Machdalena Vellare.

Catrine Keukelaers is dochter van facobus Keuckelaar en Maria de Hamer.

ROOSE (ook ROOTEN)
Catharina Roose, geboren ± 1700 wordt begraven te Zaamslag 20-3-1789. Zij was

weduwe van Gerard van Doorn, overleden te Zaamslag 18-5-1765.

(DE) VISSER
Neeltje Visser, gedoopt Axel 1734, overl. Zaamslag 26-11-1821, huwt Axel 13/28-

4-1754 Jacobus Hamelink, geboren Zaamslag ± 1729, overl. Zaamslag 6 nivose An
XI, zoon van Pieter Ameling en Catrine Keukelaars.

Neeltje Visser was dochter van Albertus Vissers en Janna Stouthamer (zie hiervoor).
Albertus Viss(ch)ers gedoopt Hoek 27-12-1700 hertrouwt Neuzen 16-4/1-5-1746

Janna van de Wege.
Albertus Viss(ch)ers was zoon van Adriaan Vissers en Johanna Ramon(d).
De Visser komt ook in Groede voor, afkomstig uit Nieuw en St. Joosland.

VAN DE VOORDE
Mijn kwartieren duiden:

VII 44. Suzanna van de Voorde, gedoopt Axel 22-3-1744, overl. Axel 23-3-1811;
VIII 87. Jozias van de Voorde, geb. Neuzen vóór 1717, huwt Axel 3/18-5-1738

Adriana de Kok;
IX 173. Pieter van de Voorde, gedoopt Axel 25-3-1668, huwt:

Ie. 1/17-1-1689 Janneken van Nieuwenhuijzen;
2e. Zaamslag 12/27-1-1704 Maria Leijs;
3e. Neuzen 23-1/14-2-1717 Catrina de Codin.

X 345. Pieter van de Voorde, geboortig uit de Oustrijssepolder (Westdorpe) huwt
Axel 30-4-1664 Susanna Lievens, geboren te Bouchoute.

Van de Voorde komt ± 1700 voor in Retranchement en omgeving, onder meer in
relatie met Goethert en Tack.
VINKE

Neeltje Vinke, gedoopt Axel 17-9-1690, ondertr. Axel 21-3-1716 Jan Jansen van
Rosendaal, gedoopt Axel 13-6-1688.

Zij is dochter van Andries Vyncke, gedoopt Axel 10-9-1660, ondertr. Axel 3-1-1687
Maetje Haemelingh, geboortig uit de Beoostenblijpolder, dochter van Paulus Hamel-
linck en Neelken Maertens. Andries Vyncke is zoon van Charel Vyncke en Janneken
de Rijcke. Charel Vyncke huwt 2e Axel 4/22-8-1663 Aagtje Bouwens van St. Philips-
land.

Ik kan Neeltje Vinke nog niet in combinatie brengen met Elizabeth Vinke, genoemd
hiervoor bij Dey.
LEUNIS

VI 24. Mechelina Leunis, geboren Zaamslag 19-4-1786, overl. Zaamslag 19-4-1786,
huwt Zaamslag 31-5-1812 Jacobus Huyssen.

VII 47. Ary Leunis, geb. Zaamslag 29-7-1759, overl. Zaamslag 21-3-1826, dagloner,
tr.

48. Cornelia Jacoba Molhoek, geb. Neuzen ± 1762, overl. Zaamslag 26-4-1823.
VIII 93. Cornelis Leunis, geb. Doel (bij Liefkenshoek) ± 1728, poonschipper, overl.

Zaamslag 3-2-1801, ondertr. Zaamslag 26-12-1754.
94. Maggelina van Doorn, geb. Zaamslag ± 1735, overl. Zaamslag 3-11-1801.
95. Cornelis Molhoek, geb. Zaamslag ± 1722, overl. Zaamslag 23-9-1891, tr.

Neuzen 21-5/5-6-1757
96. Willemina Joana de Jonge.
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IX. 185. Ary (Adriaan) Leunis, geb. Liefkenshoek, tr. Axel 22-11-1722, (ondertr.
14-10-1722)

186. Jacomina Geijsels (hiervoor)
187. Abraham van Doorn
188. Pauwelina Brand
189. Cornelis Molhoek
190. Jacomina Jansen de Klerk
191. Cornelis de Jonge
192. N.N.

Ook mijnerzijds aanvullingen op deze kwartieren gezocht.
Nots. J. DE VRIES, Voorstraat 31, Dirksland.

Echtparen welke gewoond hebben in Sas van Gent en voorkomen in
het Doopboek van de Herv. Kerk, aanwezig in het Rijksarchief te Mid-
delburg. Het jaartal, vermeld achter de namen, is dat van een doopplech-
tigheid).

Adriaan du Pree en Cornelia Eekeman 1747
Jan Ridder huis en Catharina Neeteson 1747
Johannes du Pont en Ai'eeltje de Geer 1747
Barthel Provoo en Josina Vereist 1748
Jan van der Vooren en Aleyda Wakkers 1748
Pieter Lughten en Maria Vinke 1748
Johan Neeteson en Catharina Bevons 1748
Johan Juriaan Heygelaar en Elisabeth Bakker 1749
Johannes Ritter en Anna Cornelia Foele (Toele) 1750
Jan Vereist en Martina Provoe 1750
Marinus van der Voorn en Maria Neeteson 1751
Anthoni Bevons en Ida Behet 1748
Pieter Vereist en Aalt je van Nieuwenhuysen 1753
Jacobus Sprangers en Maria Wilhelmina Ter Windt 1753
Lodewijk Deyer en Jacoba Adriaanse 1754
Louis Bedet (Behet) en Helena Adriaansen 1755
Laurens van Lierde en Ditia van Eelsma 1755
Samuel du Pont Sr. en Tanneke de Munk \760
Louis Bevons en Helena Neeteson 1760
Jan van Nooyen en Maria Neeteson 1761
Jan van Nooyen en Martina Elisabeth Neeteson 1762
Pieter van der Voorn en Catharina Smies 1764
Johannes Smies en Maria Serlee 1764
Pieter de Moor en Sara Lughten 1764
Simon David Ritter en Maria Jansen van Roosendaal 1768
Jan van der Voorn en Josina de Meyer 1769
Johannes Livinus Snoek en Johanna Catharina van der Voorn 1770.
Jan Adriaansen en Johanna du Pont 1772
Abraham van der Voorn en Crena Gommerse 1773
Jan Neeteson Jsz en Agnitha Lughten 1777
Abraham Neeteson en Johanna Adriana Ritter 1778
Anthony Abraham Neeteson en Trijntje van der Es 1786
Charel Lughten en Johanna Christina van Riemsdijk 1788
Pieter Lughten en Pieternella de Jonge 1796
Pieter Neeteson en Cornelia Louisa van Riemsdijk 1793

's-Gravenhage, 28-7-1959. P. G. NEETESON.
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2341. Bosaert, H., Biltstraat 124 bis, Utrecht.
2342. Brake, Th. te, F. A. Molijnlaan 5, Nunspeet.
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2344. Dingemans, G. M. L., Kerkstraat 42, Zaltbommel.
2345. Stokman, D. A. T. V., Oosterhoutsedijk 9, Lent.
2346. Stok, F. R., Regentesselaan 70, Rijswijk (Z.-H).
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2349. Cramer, J. C , Nieuwe Gracht 1, Haarlem.
2350. Frusch, H. J. M., Koningsstraat 109, Kerkrade.
2351. Hennink, Ir. H., Julianaweg 1, Zandvoort.
2352. Elenbaas, H. R., Batterijlaan 19, Bussum.
2353. Kloot, A. van der, Vlietweg 8, Zoeterwoude (Leiderdorp).
2354. Hartland, J. A. A., Huize „AVondzon", Hoofdstraat 12, Velp.
2355. Boonen, Jan, ter Duinen, Wenduine, België.
2356. Rotteveel, M. J., Driebergenstraat 103, 's-Gravenhage 9.
2357. Werdmüller von Elgg, Mej. S. I., Berkstraat 29, 's-Gravenhage 7.
2358. Hubbeling, K. D., Kennemerstraatweg 53, Heilo.
2359. Nieuwenkamp, C, Geldersekade 117, Amsterdam C.
2360. Hesseling, J., Wolvenstraat 5, Amsterdam C.
2361. Vleuten, M. van der, Nieuwstraat 30, Best.
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1782. Lampe, S. G., Straatweg 131, Rotterdam 13 N2.
1895. Mellink, A. F., Burgem. Venemastraat 2, Winschoten.
2008. Bus, Ad. N., Boerhaavelaan 8, Bussum.

646. Balk, T.:, Eyssoniusstraat 15, Groningen.
1867. Jonkers, Mr., Dr. E. J., Liefkensstraat 6, Winschoten.
1836. Heeman, Th. J., Willem Nakkenstraat 9III, Amsterdam W.
2021. Gulik, P. A. J. M. van, van Helvoirt naar onbekend adres.
292. Vogelpoel, Mr. A. P., P.O. Box 82, Newton 95, Mass. USA.

1129, Doedens, P„ Kaai 20, Oude Tonge. Op .verzoek afd.
2099. Graaf, Jac. de, Schaarsbergenstraat 145, 's-Gravenhage 9.
1134. Jongh, Mr. C. M. J. de, Prins Mauritslaan 33, Haarlem.
980. Staalenhoef, G., Aalsmeerweg 32III, Amsterdam W III.

R 36. Genealogiska Foringen, Östermalmsgatan 26, Stockholm, Zweden.
2148. Nolte, H. T. F„ Gijsbrecht van Amstellaan 3 A hs, Amstelveen.
1492. Jeveren, W. A. van, Flevostraat 45, Lemmer.
2314. Moens, L. J., Petroleumkadeweg 46, Amsterdam C.
2006. Lonnee, D., Karel Doormanlaan 192, Hilversum.

Overleden: Zeer tot ons leedwezen moeten wij het overlijden berichten van:
450. Steens Zijnen, Mr. J. W„ 's-Gravenhage
562. Erkelens, B., Amsterdam.

Drukfoutcorrectie: Zie Gens Nostra 1960, blz. 116. Dit moet zijn:
2332. Groeneveldt, R. D., J. Israelsstraat 53, Groningen.
2281. L. C. H. Eykelenboom, Ouderkerkerlaan 49, Amstelveen.

Op pagina 85 staat: Dï. Frederik van Eden, lees hiervoor: Dr. Frederik van Eeden,
waarvoor wel de excuses van de Redactie.
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