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EEN EN ANDER OVER DE VAN BUMAS
III (vervolg en slot)

door

Mr. A. J. ANDREAE t; bewerkt door J. G. J. VAN BOOMA

Inleiding van de bewerker: In de „Friesche Volksalmanak" van 1887 (pag.
1 e.v.) en die van 1888 (pag. 22 e.v.) verschenen van de hand van wijlen Mr.
A. J. Andreae zeer belangrijke artikelen over de Van Buma's (ook wel aan-
geduid als: Buwama, Buwma, Bouwma, Boma, Booma, Buwinga, Bungha en
nog vele andere variaties). Zeer toevallig ontdekte ik tussen zijn nagelaten
manuscripten het vervolg en slot op beide artikelen, hetwelk in oktober 1888
werd geschreven. Daar het voor vele Bumavorsers een schat van gegevens be-
vat, heb ik niet geaarzeld dit artikel te bewerken met nieuwere gegevens en
daarna te publiceren. Helaas is het mij niet mogelijk gebleken, alle bronnen,
welke Andreae moet hebben benut te achterhalen. Zeer belangrijk zijn de
manuscripten van E. M. van Burmania in de Friese Provinciale Bibliotheek in
dit verband geweest.

Voorheen lagen er onder het dorp Westergeest twee Staten, die de naam
Buma droegen; de ene in het gehucht De Triemen ('Groot-Buma') en de
andere bij de kerk ('Clein-Buma'). Ook te Oudwoude, in de buurtschap De
Wijgeest, en bovendien te Kollum vond men een state van die naam. In de
laatste helft der 15de eeuw komt als edelman te Westergeest voor: Sije Buma,
van wie melding wordt gemaakt in oorkonden van 1467 en 1492. „Edske
Buwema" wordt in een charter van 1504 zijn weduwe genoemd en Hidde
en Balling als hun zoons, die beiden in 1543 eigendommen in genoemd dorp
bezaten.

Balling stierf voor 1572 en liet naar het schijnt o.a. enkele zoons na:
Popcke, die in 1548 leefde, Botte, die in 1555 land te Westergeest bezat én

73



wel de vader zal zijn geweest van Broer Bottesz. Buma, die in 1569 nog
secretaris van Oost-Dongeradeel was (cf. „Gens Nostra", jg. 1963, 331 en
Fr. Volksalm. 1887, 3) en Sije, die in 1546 kerkvoogd was te Westergeest
en wiens grafzerk nog in genoemde plaats in de kerk is te zien.1) Deze Sije
was gehuwd met Anna Bauma. Omstreeks die 'tijd vindt men vermeld „d e
h e e r t v a n S i j e B u m a o p t F f e e n", d.i. het Zwagerveen onder
Westergeest en enige jaren later tekende hij zelf aan, dat hij te Westergeest
een heert bezat, „die ick", zo luidt het, „nutertijt possidere, bruicke ende
besitte".

In het begin der 16de eeuw treffen wij ook nog als inwoners van Wester-
geest aan: Hoyte, die daar in 1503 kerkvoogd was, Sybren, die in datzelfde
jaar voorkomt en omtrent diezelfde tijd Buwe Buwema, wiens erven daar
in 1543 voorkomen, in welk jaar ook worden vermeld Syds en Fedüe en in
1566 TiethBuma.

Hoewel dat niet met zekerheid is te zeggen, achten we het om verschil-
lende redenen zeer waarschijnlijk, dat bovengenoemde Popcke Ballings Buma
twee zoons en een dochter had, nl.: Popcke, die in 1573 een kleinzoon van
Balling wordt genoemd, Wyger en Auck. Deze laatste huwde met Syuerdt
Aesgema, die in 1557 advokaat van het Hof van Friesland was en in 1579
nog leefde. Worp Tjessens, die met Tjets van Galama van Akkrum was
getrouwd, werd in 1556 na het overlijden van Aucks vader voogd over haar,
waaruit mag worden opgemaakt, dat Aucks moeder een Tjessens of Galama
is geweest. Wyger stierf omstreeks 1574 want in dit jaar komen zijn erven
als landbezitters te Westergeest voor. Wij houden hem voor dezelfde, als
Wigle Buma, van wie E. M. van Burmania aantekent, dat hij in 1558 te
Westergeest woonde.

Zekere Wiger Ballings Buwena, overleden voor 1562, zal de vader zijn
geweest van die Popcke van Buma, die reeds in 1583 in de Zevenwouden
woonde (Charterboek v. Fr. IV, 364) en die in 1590 heerschap te Akkrum
was en tot vrouw had: Ath, dochter van Tinco van Andringa en Ytcke (?)
Reynarda (Popcke had een zuster, voor 1592 de echtgenote van Goslick
Andriesz (vid. Archief Mr W. W. Buma f). Zoals nader zal blijken was de
moeder van deze Popcke een Harckema. Hij schijnt dezelfde te zijn als die
Popcke, die in 1583 en 1601 voor komt als Volmacht ten Landsdage van-
wege het kwartier De Zevenwouden (vid.: Winsemius fol. 718, 722, 858 en
859 en Charterboek v. Fr. IV, 109 5/6). Naar men wil is hij 30 juni 1591
met zijn bovengenoemde vrouw, Ath van Andringa, gehuwd, uit welk huwe-
lijk verschillende kinderen werden geboren o.a.: Fock, die met Hessel van
Sminia is gehuwd geweest, die verder 25 augustus 1615 overleed en in de
kerk te Akkrum begraven werd, waar ook haar beide ouders werden bij-
gezet. Hessel van Sminia komt nog in 1640 als grondbezitter in Westergeest
voor. Voorts: Popcke en Wiger en hoogstwaarschijnlijk ook nog een dochter

') Bij een bezoek aan de kerk gebracht in 1965 werd als grafschrift genoteerd: A 1551
den (?) 2 9bris sterf de eer e Syye va Bvma; A 1605 de 21 (?) october sterf de
eerbare Anna va Baevma en lissen hier begraven.

74



Geel, die in 1608 overleed en eveneens in de kerk te Akkrum werd bijgezet.

Een andere Tinco van Andringa dan de bovengenoemde, die ongeveer
in dezelfde tijd heeft geleefd en te Oldeboöm woonde ( ± 1570), had in
huwelijk Wyts, dochter van Tjepcke Buwema. Of deze Wyts nauw aan de
anderen verwant was, durven wij niet te beslissen.

Popcke van Buma, broeder van Fock, schijnt te Akkrum gewoond te heb-
ben en gehuwd geweest te zijn met een Hillema, naar men wil met Houckje,
mogelijk een dochter van Gellius van Hillema.

Hij werd in de kerk te Akkrum bijgezet onder een steen, waarop de vol-
gende kwartieren van hem en zijn vrouw voorkomen: B u m a , H a r c k e -
ma, A n d r i n g a , R i n g n a e r d a , H i l l e m a , M a t s m a , H a e r s -
m a, H o i t s m a die aldus zijn te verklaren:

Buma
X

Harckema
1

Popcke
van Buma

Popcke
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X

|

van
van

Andringa
X

Ringnaerda
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Ath van
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Wyger) X
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X
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1

Gellius (?)
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Houckje i
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X

Hoitsma
1
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x Haersma

(?) van Hillema

Wiger van Buma, broeder van Popcke, woonde omstreeks het jaar 1616
met zijn vrouw Wyts, dochter van Opcke van Tadema, van Kollum en Tieth
van Jeltinga op de Wirden onder Oudwoude in Kollumerland, zeer waar-
schijnlijk op de aldaar gelegen „Tademasaete". In genoemd jaar overleed
zij in het kraambed en spoedig daarna ook de jongen, die zij ter wereld had
gebracht.

Zijn eerste vrouw „in haer versterven Iegghende heeft ghemaeckt een
nuncupaty of dispositie, alwaer sy haer Man die teghenwoordich was
heeft ghebeden, so haer kindt nae haer mochte sterven, dat hy behou-
dende het vierde deel van de goederen, de andere drie vierendelen haer
suster ende twee Broeders" (nl. Frouck, Benno en Kempo van Tadema)
„soude wedergheven", hetwelk Buma „op de begeerte van sijn vrouw
heeft belooft haer daer op de rechter Handt ghevende".

Hierover ontstond een proces tussen Buma en één der kinderen, Wyts Buma,
waarvan 20 december 1624 ten gunste van de eerste werd beslist. Deze
Wyts schijnt een dochter van Buma's eerste vrouw geweest te zijn (v. d. Sand
Dec. IV, 172).

Daarna hertrouwde hij met Rints Egbertsdr., uit welk huwelijk twee
kinderen voortkwamen: Wyger en Popcke. Op 12 oktober 1625 maakte hij
zijn testament, waaruit blijkt, dat hij toen nog op de Wirden verblijf hield.
Hij overleed kort daarna en werd in de kerk te Westergeest bijgezet. Op zijn
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grafzerk las men aan het eind van de vorige eeuw nog: „a° 1625 de 15
Octobris sterf den E. Eerentphesten Wieger van Buma en lek hier begraven".
Het was een grote blauwe zerk op het koor der kerk, waarop gebeiteld
stonden in de vier hoeken de navolgende wapens: boven heraldisch rechts:
BUMA, links ANDRINGA; beneden her. rechts: HARCKEMA, links:
REÜNAERDA; in 't midden BUMA en een vrouwewapen, waarvan alleen
de halve adelaar nog te zien was, terwijl het overige toen al was uitgesleten,
zeer zeker het wapen van een zijner vrouwen. In 1965 is de zerk, bij een
bezoek aan het kerkgebouw door een mijner familieleden, niet herkend.
Uit de wapens blijkt zeer duidelijk, dat hij een zoon van Popcke en Att is
geweest.

Wyger benoemde tot voogden over zijn zoons: Hermannus Collenius,
predikant te Kollum over de ene en Laurens Fakes, predikant te Akkrum
over de andere, terwijl getuigen bij zijn testament waren Wibrandus Hectoris,
pred. te Oudwoude en Hartmannus Feionus, notaris te Kollum. (De korte
inhoud van zijn testament staat in Stbk. II Hora Siccama, aant. 14.)

Wyger Wygersz. van "Buma huwde met Jeltje of Juliana van Jeltinga,
dochter van Schelte en Luts van Donia, die later nog twee keer hertrouwde.
„Monsieur Wiger van Buma encle juffr. Jelthie van Jeltingha, echteluyden"
woonden in 1655 te Westergeest, vrij zeker op Groot-Bumastate op de Trie-
men. Hij overleed kort voor 1658, want op dat jaar komt ze als zijn weduwe
voor. Uit dat huwelijk werden twee kinderen geboren: Popcke, Poppius of
Pompejus, die vaandrig werd en reeds voor 1675 overleed alsmede Catha-
rina, die de echtgenote werd van Wilhelm Maurits van Hanecrooth, kapitein
bij de infanterie, die later hertrouwde met Foeckje Lycklama van Oldeboorn.
Ook deze echtelieden woonden enige tijd op de „heerlycke State en Sathe
Buma genoempt" te Westergeest, evenals hun drie zoons. Naar deze familie
draagt een voormalige singel dier state nog altijd de naam van Hanecrooth-
singel.

Te Kollum, waar men thans aan de oostzijde der buurt de buitenplaats
Oostenstein vindt, lag in het begin der 16de eeuw: J u m a s t a t e , destijds
behorende aan Broer Juma of Iwema (ook wel Buwema; sic!), die daarop
omstreeks het jaar 1527 met zijn vrouw Jelck Phaesma woonde. Hij is al
voor 1543 overleden en zijn vrouw ongeveer tien jaar later. Zij lieten één
kind na, een dochter Auck Juma, die met Sije Buma in het huwelijk trad.
Daarna werd de state Bumastate genoemd. Uit dit huwelijk werd Broer
Buwema geboren, over wie in 1557 Jouw Brongersma voogd was. Tien
jaren later vinden wij hem gehuwd met Tjetske Groestra, die in 1588 als zijn
weduwe voorkomt en later twee malen hertrouwde, eerst met Johan van
Schivichoven (o.a. 1589) subst. grietman van Kollumerland en vervolgens
met Lieuwe Lieuwesz., als wiens echtgenote zij nog in 1618 wordt vermeld.
Uit het eerste huwelijk had zij een dochter: Auck Buma genaamd, die om-
streeks 1595 overleed en die haar moeder tot erfgename maakte. Hiermede
was deze tak uitgestorven.

Maar we vinden te Kollum nog meerdere leden van dit geslacht, zoals
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Folkert Buwinga, die in 1518 balling was, als behorende tot de Bourgondische
partij; verder zijn naamgenoot Folkert Buma, misschien zijn zoon of klein-
zoon, die op een Landsdag van 17 juni 1550 als Volmacht verscheen van-
wege Kollumerland en die in 1555 reeds was overleden, daar in dat jaar
Taets, dochter van Rytse Andtsz. (vermoedelijk: Bauwema) zijn weduwe
wordt genoemd. Zijn erven komen in 1574 voor als eigenaars van land bij
„Collumerbuiren". Dan treffen wij daar in het midden der 16de eeuw aan:
Hotthie, Hotze of Horatius Buma, die als inwoner van Kollum in 1568 zich
onder de vendels van de Nassause graven schaarde, en de Slag bij Heiligerlee
meemaakte, tengevolge waarvan hij bij vonnis van 18 mei 1569 werd ver-
bannen. Later teruggekeerd komt hij in 1580 als hopman voor en schijnt
zijn familielid Jan Bonga, van wie wij vroeger spraken, meegeholpen te heb-
ben bij de pogingen tot de bevrijding van Friesland in dat jaar, terwijl hij in
1581 lid der Staten was vanwege Oostergo.2)

In 1590 was hij niet meer in leven, want in dat jaar komen zijn erven
als landbezitters op de Triemen voor.

Verder worden op het jaar 1564 Tjerck Bouwema en Tetke Phaesma als
„echteluyden" te Kollum vermeld. Later o.a. in 1579 wordt hij Mr Tjerck
Buma genoemd en het is vrij zeker, dat hij in 1585 nog in leven was. Wij
houden hem voor een zoon van de vroeger vermelde Buwe en zijn vrouw
voor een dochter van Luel Phaesma en Anna Eysma, die in 1553 voorkomen.
Zij hadden althans twee zoons: Buwe en Luel. Buwe Tjarcksz. Buma leefde
in 1573 en wordt met zijn vrouw Bij Pietersdr. in een aantekening van het
jaar 1600 vermeld. In 1603 was hij reeds overleden, want toen waren Jacob
de Valck te Leeuwarden en Jan Pietersz. (zijn zwagers) curatoren over de
kinderen van wijlen Buwe Tjarcksz. Buma bij Bij Pietersdr. verwekt „haer-
luyder suster". De namen van die kinderen zijn ons onbekend. Zijn broer
Luel wordt in 1590 vermeld. Zijn zaken (wellicht reeds die van zijn ouders)
schijnen achteruitgegaan te zijn, want in dat jaar was hij „schoenmaecker
woenende tot Collum". Hij verkocht toen een rente van 6 g. guld. uit zijn
„saete ende landen gelegen opt zuydt van Collumerbueren", hem door zijn
moeder nagelaten aan „Hotze Aysma ende Lolck Scheltesdr. echteluyden".

Hij hertrouwde later met Nies Brandtsdr. met wie hij in 1601 op Weerde-
buren onder Westergeest woonde „als huyrders van Jellinga-landen", zodat
hij toen landbouwer schijnt geweest te zijn. Maar het ging hem niet voor
de wind, want in 1619, na zijn overlijden, werden zijn goederen waaronder
25 pdm 3) „opt suydt van Collum" (zeker de bovenvermelde zathe) door
zijn crediteuren verkocht.

Zij hadden twee, misschien zelfs drie kinderen: Neel Luelsdr., Tjerck
Luelsz. en wellicht Aecht Buma, welke laatste met haar man Jan Claesz. in
1617 als inwoners van Kollum worden vermeld. Neel huwde met Dirck
Gerbensz. en woonden als meiers in 1619 en 1630 op Waltaheert onder

2) Volgens het Ch. bk. van Fr. IV, 156 lag Jan Bonga in mei 1580 met zijn vendel
voor Groningen „als geleent". Hij stierf 27 oktober 1580 en werd begraven in Oldehove.
3) pdm = pondemaat = oude Friese vlaktemaat (0,3678 ha).
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Kollum. Tjerck komt voor in 1616 en was meier op een zathe in Torpma-
cluft onder Kollum, waar zijn weduwe Siourck in 1640 nog verblijf hield.
Deze laatste echtelieden hadden een zoon Luel Tjercksz Buma, die in 1616
en in 1647 voorkomt als gehuwd met Taetske Jacobsdr. en die te Kollum
schijnen gewoond te hebben. Mogelijk had Tjerck Buma, die in 1564 leefde
en die wij voor een zoon van Buwe houden, een broer nl. Rolof Buwesz.,
die met zijn vrouw: Tetke Syurdtdr. Idema in 1573 te Westergeest woonde.
Wij vermoeden dit, omdat hij in 1590 het recht van eigendom pretendeerde
op landen, gelegen in Bumazathe te Westergeest.

Wij moeten nog vermelden, dat in 1581 Sydts Buma voorkomt als in-
woner van Kollumerzwaag.

Bovendien vonden wij nog als leden van dit geslacht, vermeld: Tjalling
Buwema, van wie wordt vermeld, dat hij in februari 1502 in Gerkesklooster
(onder Augustinusga) een Groninger burger Wiert Eysema doodsloeg, „'t
welck seer qualijck genomen wierde, maer hij is van de Monichen verborgen
ende wechgeholpen", waarop hij het land uitvluchtte uit lijfsbehoud.

Voorts E po Bonga, wiens goederen te Allingawier in 1516 werden ver-
beurd verklaard, omdat hij zich tegen de Bourgondische regering had verzet,
Gijsben Buma, een inwoner van Westergo; en een Tjetschke Buma, die
omstreeks 1600 leefde.4)

Tenslotte willen wij nog iets vermelden over zekere Taecke Buinga, die
burgemeester van Sneek was en Volmacht ten Landsdage (1599-1609).5)
Het komt ons zeer waarschijnlijk voor, dat hij tot de Driezumer tak behoorde,
mogelijk een zoon van Taecke, broer van de bekende Willem van Buma en
Griet Andriesdr., over wie wij vroeger schreven.6) Hij was in de jaren 1599
en 1600 een der raadslieden in genoemde stad en van 1601 tot 1610 burge-
meester. Over hem en zijn vrouw Titia (van wie de familienaam ons onbe-
kend is) vermeldt Willebrord van der Heyden, die van 1627 tot 1638 in
Friesland als pater der jezuïeten predikte, in zijn „Jezuïeten in Friesland",
blz. 42 een en ander.

Een kleinzoon van hem zal wel geweest zijn: Taco Buma, die 27 april
1685 werd aangesteld tot secretaris van het Krijgsgericht in Friesland en
Rentmeester der stad Leeuwarden. Hij zal omstreeks 1660 zijn geboren en
huwde evenals zijn bovenvermelde naamgenoot, met een Titia, dochter van
Johannes Dotingh en Margaretha Huigh (?), geboren in 1666 en overleden
27 oktober 1753, terwijl hij reeds in augustus 1720 ten grave werd gedragen.
Hij liet slechts één kind, een dochter, na: Margaretha, geboren in 1684, die
18 april 1717 huwde met Ds Hermannus Messelius, die predikant te Leeu-
warden en Huizum was en de 15de augustus 1725 overleed.

*) Schotanus, Fr. Gesch., Ch. bk. van Fr. II, 341 en IV, 999, bl. 502 en E. M. van
Burmania.
r>) Vid.: Napjes; Beschr. van Sneek; 93.
») Fr. Volksalmanak 1887. 16.
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Bovendien komen er in diverse stukken van vroegere tijd nog Buma's
voor, van wie echter niet is na te gaan, of zij behoord hebben tot de verschil-
lende takken van de adellijke stam, waarover wij in dit artikel en in de bij-
dragen, die hieraan vooraf gingen in de „Friesche Volksalmanak" van 1887
en 1888 hebben geschreven.7)

BIBLIOGRAFIE:

Bij „Beresteyn-Genealogisch Repertorium" deel I en II vindt U onder Buma en
Bonga diverse literatuurverwijzingen.

Verder zij verwezen naar:
— Ter Aa, Aardrijkskundig Woordenboek; deel II, 819.
— Naamlijst der Heeren Grietslieden en Secretarien in Vriesland (Leeuw., 1785), blz. 9.

(Een exemplaar op het Rijksarchief in Friesland.)
— Andreae, Oudheidkundige Plaatsbeschrijving van de gemeente Kollumerland en

Nieuw-Kruisland; deel I, 132; 153; 161 en deel II, 10; 11; 18; 34; 46; 49; 136; 137;
141; 144.

— De Friesche Adelaar (No. 1) — jg. 1887 blz. 5; 10; 22/23.
Voor de naamsverklaring Van Booma uit Van Buma zie men de foutieve verklaring
in:

— Winkler, Friesch Woordenboek; deel IV (= Friesche Naamlijst) blz. 44 en de
rubriek welke toepasselijk is op blz. 48. (Leeuw., 1898.)
Zie echter:

— De Vrije Fries, XIV, 151 en vooral:
— De Vries, Friese Persoonsnamen, blz. 57, vanaf de 5e r.v.o.
— Gens Nostra, jg. 1963, 331.

7) Nog moeten we vermelden, dat in 1405 te Berlikum leefden: Dowa Bungha en zijn
dochter Bauka. In 1702 leefde een Jarigh Bonga. In 1612 leefde te Beetgum: Watze
Buma en Gerrit Buma en in 1615: Antje Buma.

GEMEENTEARCHIEF VLAARD1NGEN

De gemeentearchivaris van de Archiefdienst der gemeente Vlaardingen
deelt mede, dat de leeszaal gedurende de maanden maart tot en met december
1966 — behalve op de gebruikelijke tijden van openstelling — voor het
publiek tevens zal worden opengesteld op de eerste dinsdag en op de derde
woensdag van elke maand van 19.00 tot 22.00 uur.

Aan dit nummer werkten mee:
J. G. J. van Booma, Herxen G 19, Wijhe (O).
Ds. A. Keers, Tooropstraat 10, Arnhem (genealogie Keers).
Dr. P. W. de Lange, Loosdrechtseweg 134, Hilversum (genealogie Keers).
Jhr. ir. A. N. J. van de Poll, Wilhelminalaan 65, Zeist.
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.
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HOEVEEL PARELEN HEEFT EEN KROON?

Hieromtrent bestaat geen twijfel als men de nadruk legt op het woord
heeft; immers zijn bij een besluit van 1817 door de Koning der Nederlanden,
de 'kronen voor de verschillende rangen van de Nederlandse adel vastgelegd
(zie Rietstap 1857, pag. 292). Nemen wij als voorbeeld de kroon der erf-
ridders, dan bestaat deze in een brede ring van effen goud, zonder gesteenten,
met vijf parelen, elk door een gouden punt ondersteund.

B
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Wij kunnen nu zo'n kroon in zijn hoofdlijnen tekenen en krijgen dan: fig.
C, scheefaanzicht of fig. B horizontaal aanzicht1). Nu geeft Rietstap echter
achter het woord „parelen" een noot waarin hij schrijft: „Bij het opgeven
van het aantal paarlen of bladeren aan de kronen bedoelt men altijd die
welke zichtbaar zijn in een afbeelding, waarbij zich natuurlijk slechts de
voorzijde der kronen aan het oog vertoont". Deze geheel overbodige en bo-
vendien foutief toegepaste noot had beter achterwege kunnen blijven en had
hij moeten verklaren wat hij onder „punten" verstaat; kennelijk heeft hij
daarbij gebruik gemaakt van de tekeningen van „Officieele Nederlandsche
Rangkronen", die bij het Kon. Besluit zijn bijgeleverd en die helaas alle
foutief getekend zijn, terwijl zich het merkwaardige feit voordoet, dat nergens
ter wereld iemand zich ooit heeft afgevraagd wat deze tekeningen suggereren.

De eerste die dit opmerkte was Jhr H. W. van de Poll, die, uitgaande van
een algemeen aanvaarde, doch foutieve tekening van een jonkheerskroon,
uitkwam op een 8-parelige kroon, toen hij een concreet kroontje van zilver
wilde maken (zie fig. D in horizontaal aanzicht1). Het duidelijkst spreekt
deze fout bij de in perspectief getekende Prinsenkroon (Ned. Leeuw 4 april
1939, pag. 166—168, met bijlage); zie fig. E in horizontaal aanzicht. De
Prinsenkroon heeft 5 fleurons; op de tekening staan er ook 5, maar volgens
de noot van Rietstap ziet men deze 5 aan de voorkant, de achterkant is
bedekt door het fluweel, dus de tekening suggereert duidelijk een 8-fleuron-
kroon.

Nu kan men wel opmerken, dat men om der wille van de estetica de kro-
nen aldus getekend heeft en ik moet toegeven, dat men wel meer in een te-
kening van de werkelijkheid moet afwijken, om der wille van de estetica,
maar het mag in de heraldiek toch niet worden als bij Picasso, die tegelijk
tekent wat hij ziet en waaraan hij denkt.

In fig. F is daarom een 5-fleuronskroon getekend, mooier doch minder
correct, maar nog toelaatbaar, de buitenste fleurons op de tekening behoren
n.l. iets meer naar het midden te staan. Door de kronen dus in horizontaal
aanzicht te tekenen kan men correct tekenen, valse suggesties vermijden en
door kleine (eigenlijk foutieve) toleranties toch de estetica dienen, zo kan
men bij fig. B de onderlinge afstand der parelen gelijk tekenen, wat fout is
maar door weinigen zal worden opgemerkt. Het tekenen zonder perspectief,
dus alleen in horizontaal aanzicht, is bovendien overeenkomstig de algemeen
aanvaarde regel in de heraldiek om zoveel mogelijk perspectief te vermijden.

Het klinkt ongeloofwaardig maar ik heb nog zelden een correct getekende
kroon gevonden. Wat staat ons nu te doen? De fouten onzer vaderen over-
nemen zonder kritiek of hervormen? Ik kies voor het laatste.

A. N. J. VAN DE POLL.

') De verbindende bogen waarop de parels rusten zijn voor de duidelijkheid wat over-
dreven geproportionneerd.
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HET GESLACHT KEERS (Hilversum)'

Wapen. Wijlen de heer C. L. Heek te Hilversum
heeft indertijd mondeling medegedeeld, dat het hier
behandelde geslacht een weefgetouw als wapenteken
gevoerd zou hebben. Het is helaas niet gelukt hiervan
ook maar enige bevestiging te vinden. In het begin van
deze eeuw heeft Ds. W. A. Keers (VI, d, 5) het hierbij
afgebeelde, sprekende, wapen aangenomen.
Beschrijving: op een veld van lazuur een kandelaar

i /pppc van zilver, waarin een brandende kaars van dezelfde
kleur.

De geslachtsnaam Keers (met o.m. de varianten Kaars en Kaers; boven-
dien ook wel met een C geschreven) treft men reeds vrij vroeg in verschil-
lende delen van ons land, en zelfs ook daarbuiten (o.a. bij Coleraine in
Noord-Ierland), aan.

Reeds in 1568 is een Pieter Kaars vermeld, 70 jaar, oud-krijgsman en kapitein van
de Amsterdamse nachtwacht, die op 14 juli van dat jaar, beschuldigd van ketterij, tot
galeistraf veroordeeld is.

Afgezien van losse, onsamenhangende, vermeldingen valt voor ons land te wijzen op
het doopsgezinde geslacht Kaars uit Krommenie en op het gereformeerde (d.i. later
hervormde) geslacht Kaars van het eiland Marken. Beide zijn terug te voeren tot in de
17de eeuw en hun namen komen ook nu nog voor. (Zij het voor het eerstgenoemde
geslacht alleen als Kaars Sijpesteijn.)

Leden van het hier behandelde geslacht zijn niet eerder vermeld gevonden
dan in 1717 en wel te Hilversum. De naam wordt aanvankelijk op verschil-
lende wijzen geschreven (zie boven), doch sinds 1811 steeds, zoals in de
titel is aangegeven. Tot ver in de 19de eeuw waren alle leden gereformeerd
(d.i. later hervormd).

Sommigen hunner hebben tot de erfgooiers behoord. Dit zou doen ver-
moeden, dat wij hier met een oud Goois geslacht te maken hebben. Tot-
nogtoe is het echter niet gelukt, hieromtrent zekerheid te krijgen.

Weliswaar bevat een lijst van erfgooiers van 1805 de namen van Hendrik, Aris en
Egbert Keers (III, a, 1, 2 en 4), maar op de oudste erfgooierslijst, die van 1708, komt
alleen een Jan Keers voor, wiens verwantschap met ons geslacht niet bewezen kon
worden. Trouwens de voornaam Jan wordt in de oudere generaties in het geheel niet
aangetroffen.

Terwijl het niet mogelijk bleek, de vóór 1717 genoemde naamdragers in
het Gooi met dit geslacht in verband te brengen, gelukte dit — op één uit-
zondering na — wel ten aanzien van alle hier te lande sinds 1811 aange-
troffen naamgenoten.

Tot ca. 1800 hebben alle leden van dit geslacht in Hilversum gewoond.
Nadat omstreeks die tijd de eersten zich elders {eerst te Baarn, later te Am-
sterdam) gevestigd hadden, volgde ongeveer in het midden van de vorige
eeuw de grote uittocht. Met Aris Klaasz. (V, a, 4) stierf in 1903 de laatste
man, die daar van vader op zoon was blijven wonen. Wél zijn later enkelen

* Op blz. 88/89 treft U een schema van de genealogie Keers aan.
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voor korter of langer tijd in Hilversum teruggekomen en ook nu wonen er
een aantal.

De verzamelde gegevens zijn mede verkregen dank zij de hulp van tal van leden
van het geslacht en van afstammelingen in de vrouwelijke lijn, van wie Dr. P. J. van
Breemen en de heer E. G. Middag in het bijzonder vermelding verdienen. Niettemin
is er naar getracht zoveel mogelijk alle ontvangen inlichtingen aan authentieke stukken
te toetsen. Uiteraard was dit t.a.v. de meer recente gegevens echter niet altijd mogelijk.

Bij djt werk heeft een bepaald schema van gegevens per persoon voor ogen gestaan.
De beschikbare bronnen (vooral die van vóór 1811) lieten echter niet altijd toe in dit
opzicht volledig te zijn. O.m. daarom zijn t.a.v. de oudste generaties vrijwel alle bijzon-
derheden, die wij aangetroffen hebben, opgenomen, teneinde aldus toch nog een zo goed
mogelijk beeld te geven. Aangezien wij voor de jongste generaties in hoofdzaak op hun
eigen medewerking waren aangewezen, behoeft het niet te verwonderen, dat hier de
uitvoerigheid van persoon tot persoon soms sterk uiteen loopt.

De samenhang tussen de verschillende takken en ondertakken van het
geslacht is verduidelijkt door het opnemen van een schema van de ver-
wekkers (d.w.z. vaders van kinderen) zie hiervoor, blz. 88/89).

Ten aanzien van de schrijfwijze der voornamen zijn zoveel mogelijk de
inschrijvingen in de registers van doop, c.q. geboorte, gevolgd.

De plaatsaanduiding Hilversum is afgekort tot H. Ten aanzien van ge-
beurtenissen voorgevallen tijdens het vroegere Nederlandse bestuur in het
tegenwoordige Indonesië zijn de plaatsaanduidingen uit die tijd gebruikt.

De tekst is afgesloten in december 1964. Enkele daarna ontvangen ge-
gevens zijn achteraan opgenomen.

Stamvader van dit geslacht is een zekere Marcus Keers, van wie alleen be-
kend is, dat hij tenminste 6, volwassen geworden, kinderen gehad heeft.
Daarom begint de nummering der generaties met die kinderen.

I kinderen van Marcus (volgorde onbekend)
a. Jacob

Hij is in of vóór 1692 geboren en tweemaal getrouwd geweest, nl. eerst
— vóór 1717 — met Lijsbet N.N. en vervolgens nov. 1739 te H. met
Geertrui Boelhouwer, dr. van Lambert Rijksz. B., erfgooier, en Geertje
Lambertsd. Reijn, gedoopt te H. 1689.

Uit het eerste huwelijk tenminste 1 kind (zie onder // , a).

Hij verklaarde 22-6-1717, dat hij kort te voren, samen met zijn broer Fredrik en
zijn a.s. zwager Bart Harmensz. Knegt, aan de secretaris van H. verzocht had om een
bewijs van onvermogen t.b.v. de aangifte van het huwelijk van zijn broer Claas. Zelf
had hij indertijd ook zo'n bewijs ontvangen. Hij was toen „van competente ouderdom",
woonde te H. en tekende met een merk. (Not. Arch. Noordholland no. 3730).

b. Fredrik
Hij is genoemd in de verklaring van zijn broer Jacob van 22-6-1717.

Verder is van hem niets bekend.
c. Claas

Hij is in of vóór 1722 overleden. Blijkens bovenvermelde verklaring van
zijn broer Jacob stond hij in juni 1717 op het punt om te trouwen met
Jaapje Harmensd. Knegt, dr. van een erfgooier. Van kinderen uit dit huwelijk
is niets gebleken.

Op 23-4-1722 heeft zij voor notaris H. Thierens te Naarden (akte niet bewaard
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gebleven) huwelijksvoorwaarden gemaakt met Isaak Jacobsz. Smid, samen met wie zij
7-11-1727 testeerde. (N.A. no. 1907, akte no. 235).

d. Gerrit
Hij is omstreeks 1747/8 overleden. Hij trouwde te H. jan. 1720 met

Annetje de Graaf, dr. v. Aris Pietersz.d. G. en Geertje Dirksd. Kaers (!), ald.
ged. 8-1-1699 en er begr. 6-1-1773 (imp. ƒ 3.-.-). Uit dit huwelijk tenminste
2 kinderen (zie onder / / , b).

Vermoedelijk was hij — evenals zijn zoon — fabrikeur, d.w.z. textiel-
fabrikant, meer speciaal wever. In ieder geval was hij winkelier (o.m. in
manufacturen), een bedrijf, dat toen veelal door de fabrikeurs naast hun
hoofdbedrijf werd uitgeoefend. Tenminste sedert 1731 was hij eigenaar en
bewoner van een betrekkelijk bescheiden huis in het Santbergerkwartier,
terwijl hij in 1732 enig land verwierf bij de Laarderweg, welk bezit hij later
nog iets uitbreidde.

In het in 1732 definitief vastgestelde huizenkohier (Alg. Rijksarch., Den Haag en
Gem. Arch. H.) staat no. 232 (getax. huurwaarde ƒ 30,— per jaar) op zijn naam. Blij-
kens de koptiende-registers kwam hij in 1732 voor het eerst in het bezit van enig land.
Een deel hiervan erfde hij van Harmen Cornelisz. Roos, die blijkens een contract van
6-5-1728 (N.A. 1908, no. 255) getrouwd geweest was met een zuster van zijn (Gerrits)
schoonvader. Tevens nam hij toen iets over van zijn zwager Cors Arisz. de Graaf.
Blijkens het potarmenboek (Arch. Herv. gem. H.) ontving hij 24-1-1747 een betaling
voor geleverde winkelwaren; 16-4-1748 volgde een dergelijke post, betaald aan Annetje
de Graaf, en 10-2-1749 opnieuw, doch toen heette zij zijn weduwe.

e. Niesie

Zij is tussen 1725 en 1747 overleden. Zij trouwde met Jacob Hendriksz.
Geelhaar, erf gooier, samen met wie zij 19-7-1725 testeerde (N.A. 1906, no.
132).

Beiden zetten toen hun initialen als merk. Hij testeerde opnieuw 28-12-1747, doch
toen met een andere vrouw, nl. Grietje Willemsen Nieuwenhuijsen. (N.A. 1915, no.
789). In 1731 was hij eigenaar van het huis no. 162 in het Santbergerkwartier (jrl.
huurw. ƒ 30,—), dat hij ten dele zelf bewoonde en voor het overige verhuurde. Van
1736 tot 1743 was hij eigenaar van het huis no. 119 in het Kerkkwartier (jrl. huurw.
ƒ 24,—).

f. Wijnüe
Zij is vóór 1711 geboren en trouwde in het najaar van 1736 met Cornelis

Clasen Stelt, streepwever, weduwnaar van Teuntie Geelhaar.

Zij maakten 26-10-1736 huwelijksvoorwaarden, waarbij hij o.m. 2 streepwevers-
getouwen en ƒ 700 inbracht en zij ƒ 350. Zij was toen meerderjarig en zette een kruisje.
(N.A. 1911, no. 489) — Van 1731 tot 1748 staat hij te boek als eigenaar en bewoner
van het huis no. 341 in het Groestkwartier (jrl. huurw. 36,—).

g. Marcus
Hij schijnt na 1747 overleden te zijn. Hij trouwde — vermoedelijk vóór

1735 — met Neeltje Lucas, die te H. in juni 1747 is overleden. Uit dit
huwelijk tenminste 1 kind (zie onder / / , c).

Hoewel het zo goed als zeker is, dat hij tot dit geslacht behoort, staat zijn plaats
daarin niet vast. Aan de ene kant is het niet geheel uitgesloten, dat hij identiek is met de
stamvader, anderzijds zou hij ook een kind van één van diens oudste zoons kunnen zijn.
Hier is de middenweg bewandeld met de veronderstelling, dat hij de jongste zoon van
de stamvader zou zijn. In 1747 moet hij in behoeftige omstandigheden verkeerd hebben,
gezien de volgende uitgaven van de armmeesters:
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19-5-1747 voor de vrouw van Markus Kaars een jakje ƒ1.16.12
16-6-1747 voor Neeltje Markus Kaars (d.w.z. Neeltje Lucas, de vrouw van

Markus Kaars) een doodlaaken „ 1. 4.—
16-6-1747 voor 't kleeijen en verder onkosten op de begraafenisse van Neeltje

Markus Kaars ,2 . 9.—
16-6-1747 voor het grafft opmaecke , -• 5.—

//, a kind van Jacob Marcusz. (I, a) en Lijsbet N.N.
I. Geertje

Zij is te H. gedoopt 5-12-1717 en er 27-11-1770 begraven (pro deo).
Zij trouwde te H. met Hendrik Smallenburg, zn. v. Willem S. en Saartje
Jansd. Does, ald. gedoopt 8-6-1715 en er begraven 25-2-1783 (pro deo).
Hij hertrouwde ald. 13-4-1773 met Marretje Jansd. Boelhouwer, weduwe
van Willem Willemsz. Reijn.

II, b kinderen van Gerrit Marcusz. (I, d) en Annetje de Graaf
1. Willempje

Zij is te H. gedoopt 14-8-1720 en er begraven 19-5-1789 (imp. ƒ3.-.-).
Zij trouwde te H. 7-5-1752 met Elbert Boelhouwer, zn. v. Jan B. en Grietje
Freeke Boelhouwer, ald. gedoopt 6-6-1712 en er begraven 20-3-1780 (imp.
ƒ 3.-.-).

Ook hij was vermoedelijk fabrikeur en dn ieder geval winkelier. Hij bezat
geen land onder H. vóór hij in 1773, bij het overlijden van zijn schoon-
moeder, het grootste deel van haar bezit erfde. In de jaren 1748/'53 is hij
4 maal (telkens voor een kwartaal) armegaarder geweest in verschillende
kwartieren van H. In 1763 werd hij eigenaar van een huis in het Neukwartier
(no. 465, jrl. huurw. ƒ 40.-.-).
2. Klaas

Hij is te H. gedoopt 6-5-1726 en er 10-8-1789 begraven (imp. ƒ 3.-.-).
Hij trouwde te H. 28-5-1747 met Anna Hammik, dr. v. Gerrit H. en Ger-
ritje Jacobsd. Rap, ald. gedoopt 21-2-1724 en er 14-11-1814 overleden.
Zij hertrouwde ald. 1-8-1790 et Lourens Cornelisz. Vlaanderen, fabrikeur
en schoonvader van haar zoons Aris en Gerrit. Uit dit huwelijk tenminste
6 kinderen (zie onder / / / , a). Hij was fabrikeur en winkelier en is o.m.
armegaarder, potarmmeester, vierraad en schepen geweest. Sinds 1764 bezat
hij een eigen huis in het Santbergerkwartier, naast (doch belangrijk groter
dan) dat van zijn ouders. Later erfde hij de huizen van zijn ouders en schoon-
ouders en een klein gedeelte van het land van zijn ouders.

Vgl. het potarmenboek was hij in 1746, '49, '52, '53 en '56, telkens voor een kwartaal,
armegaarder in het kwartier Zandbergen en in 1763, '64, '65, '68, '72, '73, '76 en '77 pot-
armmeester. Vierraad was hij o.m. in 1767 en '68 (O. Recht. A. 3276 en 3305); schepen
in 1787. In 1764 kocht hij het huis no. 233 Qrl. huurw. ƒ50.-.-); ca. 1773 erfde hij het
huis no. 392 (jrl. huurw. ƒ 30.-.-) in het Neukwartier van zijn schoonouders (vermoede-
lijk hetzelfde als dat in het Neukwartier, dat hij 1786 verkocht) en no. 232 van zijn
moeder. Hij komt voor op de lijst van fabrikeurs van 1772 (Heek, Jaarboek Gooiland,
1906). In de overlijdensakte van zijn zoon Gerrit heet hij fabrikeur in rokkestreept.
Hij werd 17-6-1774 door Jacob Gz. Das benoemd tot voogd over zijn na te laten
minderjarige kinderen (N.A. 1919) en 25-11-1780 (voor schepenen) door Cornelis Janz.
Boelhouwer tot voogd over de kinderen van diens dochter Judick, welke laatste voogdij
hij wegens verzwakking van krachten 20-7-1789 overdroeg aan zijn schoonzoon Jan
Das (N.A. 1920).

Zij maakte 23-7-1790 (O.R.A. 3301) huwelijksvoorwaarden met Lourens Vlaanderen.
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zn. v. Cornelis Jansz. V. en Magteldje Lourensd. Edema, weduwnaar van Ariaantje
Wijnandsd. Mooij. Hij overleed te H. 21-1-1806, nadat hij 20-8-1803 (O.R.A. 3302)
getesteerd had. Notaris J. Perk maakte 28-1-1806 de inventaris van zijn nalatenschap,
waarna zij 1-2-1806 haar schoonzoon Jan Das machtigde om haar belangen terzake te
behartigen (N.A. 1923). Zij overleed in huis no. 231.

//, c kind van Marcus (I, g) en Neeltje Lucas
1. Klaas

Hij is te H. gedoopt in augustus 1735 en er 19-8-1808 overleden (na-
latensch. vrij van succ.). Hij trouwde tweemaal, nl. eerst met Johanna (of
Anna) Schetselaar (ook geschreven Schelselaar, Schesselaar en Schellelaar),
die in of na 1768 is overleden. Verder is van haar niets bekend. Vervolgens
trouwde hij te H. 27-2-1791 (pro deo) met Fijtje van Duijnen, dr. v. Aris (of
Arij) v. D. en Lijsbet Does, ald. gedoopt sept. 1737 en er overleden 13-1-
1820. Zij was weduwe van Gerrit Jacobsz. de Wit. Uit het eerste huwelijk
tenminste 2 of 3 kinderen (zie onder / / / , b).

Blijkens het potarmenboek hebben de armmeesters in 1747 kleren voor hem betaald
en van 1754 t/m '59 kostgeld. Bovendien ontving hij in de jaren 1798 tot 1800 nog
brood.
III, a kinderen van Klaas Gerritsz. (II, b, 2) en Anna Hammik
1. Hendrik

Ged. H. 5-11-1749, ald. overl. 2-4-1828. Hij trouwde tweemaal, ril. eerst
te H. 16-9-1770 (imp. ƒ 6.-.-) met Gerritje (of Geertje) Knollenburg, dr. v.
Pieter K., fabrikeur, en Marijtje Geertrui van Veen, ald. ged. 27-4-1743 en
er overl. 30-7-1806 (vrij v. succ). Vervolgens trouwde hij te H. 28-7-1819
met Willempje de Jongh, dr. v. Pieter Cornelisz. d. J. en Geertje Willemsd.
van der Heijden, ged. H. (oud-kath.) 10-8-1774, overl. ald. 11-3-1830.
Uit het eerste huwelijk tenminste 6 kinderen (zie onder IV, a). Hij was fabri-
keur (wever) en winkelier. Verder is hij o.m. potarmmeester en gaarder van
het wagengeld geweest. Hij komt voor op de lijst van erfgooiers van 1805.
In 1798 trad hij op als voogd over de kinderen uit het eerste huwelijk van
zijn broer Egbert. In 1819 was hij zonder beroep.

Zijn eerste vrouw is, zowel bij haar huwelijk als bij de doop van kinderen, afwisselend
Gerritje en Geertje genoemd, ofschoon zij een zuster Geertruij had (20-6-1799 nog in
leven), die waarschijnlijk identiek is met de Geertruid, die 30-12-1746 is gedoopt.
Gerritje was bij haar overlijden 63 jaar. Samen met een broer en zuster fieeft zij
20-6-1799 de nalatenschap van haar moeder onder voorbehoud aanvaard (N.A. 1920).
2. Aris

Geb. H. 4-, ged. 5-2-1754, overl. ald. 26-11-1825. Hij trouwde H. 25-12-
1780 (imp. ƒ 6.-.-) met Meinsje Vlaanderen, dr. v. Lourens Cornelisz. V.,
fabrikeur (zie bij II, b, 2), en Ariaantje Wijnandsd. Mooij, geb. H. 15-6-,
ged. 26-7-1761, overl. ald. 6 of 7-2-1845. Uit dit huwelijk tenminste 9 kin-
deren (zie onder IV, b). Hij was fabrikeur en winkelier en is o.m. potarm-
meester, schepen en kerkmeester geweest. In 1793 kocht hij 2 huizeh in de
Zon- en Maansteeg bij de Langestraat, waarin zij — als winkelierster —
tot haar dood is blijven wonen. Hij komt voor op de lijst van erfgooiers van
1805.

Ds. A. Keers te Arnhem is in het bezit van een gravure met allegorische voorstellingen,
getiteld „Geboorte- en Huwelijkstafreel", betreffende dit echtpaar, ontworpen door
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H. P. Oosterhuis en gegraveerd door D. Sluijter. Wellicht is dit vervaardigd ter gelegen-
heid van hun zilveren bruiloft in 1805. Blijkens dit stuk is de tekenaar niet zeker geweest
van het jaar van Aris' geboorte. Bij zijn overlijden heet hij bijna 72 jaar. Hij was schepen
in 1780 en 1792, potarmmeester in 1787, '88, '96, '97 en 1811 en kerkmeester o.m. in
1807. In 1811 was hij lid van de municipaliteit.

Hij kocht in 1793 bovenbedoelde 2 huizen voor ƒ2173 en nam daarop toen een
hypotheek van ƒ 1200, waarbij zijn zwager Jan Das borg bleef. (O.R.A. 3291, p. 119 en
3299, p. 107). In 1810 kocht hij nog een klein huis (O.R.A. 3296, no. 58). In 1804
werd hij voogd over de kinderen van Grietje Frederiksd. Boelhouwer (wed. Willem
Post) (O.R.A. 3277, p. 33), in 1811 over die van zijn broer Gerrit (N.A. 3628, no.
138/351) en in 1822 blijkt hij voogd te zijn over de kinderen van zijn neef Lourens
Gerritsz. Keers (IV, d, 2) (N.A. 1939, no. 134). In 1808 legde hij rekening en verant-
woording af als executeur van Harmen Bos (O.R.A. 3302, no. 63). Hij testeerde in
1818 (N.A. 1932, no. 105).

Zij erfde in 1806 van haar vader ƒ3369. Zij testeerde in 1818 tegelijk met haar man
(doch afzonderlijk) (ib. loc, no. 106). Na zijn dood testeerde zij opnieuw in 1826,
waarbij hun oudste, ongehuwd gebleven, dochter Anna de voorkeur kreeg om na haar
(Meinsjes) dood te blijven wonen in het kleinste van de 2 huizen in de Zon en Maan-
steeg (N.A. 1943, no. 91). Zij heette toen winkelierster, evenals later, o.m. in 1830, toen
zij een hypotheek nam op het grootste van genoemde huizen (N.A. 1947, no. 94). Zij
stond in later jaren bij de neven en nichten 'bekend als Meinemeu; in sommige stukken
is zij ook wel aangeduid als Willemijntje en zelfs Clementia.

3. Annetje
Ged. H. 5-10-1759 en ald. overl. 21-4-1847. Zij trouwde H. 6-6-1779

(imp. ƒ 6.-.-) met Jan Das, zn. v. Jacob Guurtsz. D., fabrikeur, en Tijmentje
Rijksd. Vlaanderen, ged. H. 5-2-1751, ald. overl. 27-9-1816. Hij was weduw-
naar van Willempje Hendriksd. Verboom. Hij was fabrikeur en winkelier
(o.m. in manufacturen); tevens is hij schepen, diaken, kerkbestuurder en
gerechtsbode geweest. Op de lijst van erfgooiers van 1805 komt hij niet voor.
Hij heeft onder H. geen land van enig belang in bezit gehad.

Zijn vader, die in 1774, enkele maanden vóór zijn (Jan's) eerste huwelijk, is overleden,
heeft kort vóór zijn dood Hendrik Meijer en Klaas Kaars (II, b, 2) benoemd tot voogden
over zijn minderjarige kinderen (N.A. 1919, 17-6-1774). Zodoende is Jan Das nog enkele
maanden de pupil geweest van zijn latere schoonvader. Nadat hij 2-9-1774 voor sche-
penen huwelijksvoorwaarden had gemaakt en 4-9-1774 was getrouwd, testeerde hij met
zijn eerste vrouw 25-10-1774 (N.A. 1919). Willempje Verboom was afkomstig van
IJsselmonde en is 5-1-1779 te H. begraven (imp. ƒ3.-.-). Met Annetje Keers testeerde
hij 9-3-1782 (O.R.A. 3312, no. 51). In het potarmenboek komt hij van 1775 tot 1882
herhaaldelijk voor, zowel als leverancier van winkelwaren, alsook als werkgever van
bedeelden, wiens loon hij afdraagt. Hij was schepen in 1778 en 1788, diaken in 1797
en lid van het kerkbestuur in 1799, 1811, '12 en '13. In 1789 werd hij in plaats van zijn
schoonvader voogd over de kinderen van Judick Boelhouwer; in 1793 bleef hij borg
voor zijn zwager Aris Keers; in 1806 was hij gemachtigde van zijn schoonmoeder inzake
de nalatenschap van haar tweede man. Als deskundige legde hij 20-6-1799 een ver-
klaring af inzake de kwaliteit van een partij wollen garens (N.A. 1920). In 1805 was hij
gerechtsbode (O.R.A. 3283). Met zijn zwager Aris Keers is hij executeur geweest van
Harmen Bos. Hij overleed op no. 31.

Annetje Keers heeft 15-5-1838 ƒ800 aan de gemeente H. geleend (notulen gem.raad
16-5). Zij overleed in de Zon- en Maansteeg.
4. Egbert (Ook wel geschreven Egtbert en Elbert).

Ged. H. 1-11-1763 en ald. overl. 27-6-1823. Hij trouwde tweemaal, nl.
eerst te H. 7-3-1784 (imp. ƒ 3.-.-) met Grietje Vlaanderen, dr. v. Mijndert
Rijksz. V. en Geertje Koster, ged. 17-2-1760, begr. ald. 25-2-1793 (pro deo).
Vervolgens trouwde hij ald. 19-5-1793 (pro deo) met Jannetje Bosdam, dr.
v. Pieter (of Petrus) B. en Clara Jansd. Perk, ged. H. 5-10-1765, overl. ald.
28-6-1819, weduwe van Cornelis Cornelisz. Vlaanderen. Uit het eerste huwe-
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generatie: I

Geslacht

KEERS
(Hilversum)

Schema
van

verwekkers

II

Marcus-

f—& Jacob
*
Lijsbet
N.N.

_d Gerrit
*
A. de
Graaf _b,2 Klaas

1726-1789

A. Hammik—

III

Hendrik
1749-1828
* G. Knol-
lenburg

a,2 Aris
1754-1825
*
M. Vlaan-
deren

_a,4 Egbert
1763-1823
* a.
G. Vlaan-
deren
* b.
J. Bosdam

Legenda

* gehuwd met
U Utrechtse tak
5 Santpoortse tak
P Predikantentak
Al Eerste Amsterdamse tak
A2 Tweede Amsterdamse tak
De coderingen verwijzen
naar de genealogie.

a,6 Gerrit
1767-1811
* a.
M. Vlaan-
deren
* b.
E. Post
* c.
C. J. Froger

IV

-b,6 Klaas
1790/1-1827
*
W. Das

r— a,3 Jacob
1818-1874
* A. C. van
Echdom

_a,4 Aris
1820-1903
* G. Vis-
scher

"a,6 Gerrit
1827-1911
* M. Cats

b,9 Lourens
1801-1892
* a. M.J.H.
Habermehl _
* b. R. van
Lummel
* c.
M. van Os

_b,6 Ds. Aris
1834-1901
* C. van
Dompse-
laar

1,2 Lourens
1789-1817
* G. van
den Hoek

Al
c,l Gerrit

1808-1893
* F. Dim-
ling

r-d,6 Klaas
1795-1861
* W. Das

A2

d,8 Willem
1798-1881
• W. Ploeg

e,4 Lourens
"~ 1827-1883

* M. van
der Horst

—e,6 Gerrit
1831 1865
* E.C.
Oberdiek

_e,10 Willem
1839-1866
* A. Zwane-
veld

U

A2

-e, 11 Alexander
1841-1878
* J .F.C.
Kamp-
meinert



VI

a,2 Hendrik
1847-1926
* J. C. A. Ten-
haeff

a,5 Klaas
1854-1914
* J. A. Broek-
man

\ c.3 Pieter
1858-1929

/ * M. A. v. Oort .

d,5 Ds. Wolter
Arinus
1868-1927
* L. A. ten Cate .

d,8 Lourens
Cornelis
1871-1914
* a.. G. van
Dorp
* b. C. E. van
den Brink

d,10 Ds. Hendrik
Jan F.
1873-1906
* F. Schlitt

e,2 Lourens
1837-1893
* M. Kaan

e,8 Lcendert
1850-1921

• * a. J. E. H.
van Egmond
* b. J. L. C.
Ie Gras

a,3 Willem
1866-1928
* H. J. S. de
Jong

U

VII
a,3 Friedrich Jacob

1878-1960
* A. L. Dam U

_a,4 Karel Hendrik
1881-1949
* M. C. Uiter-
waal

U

c, 11 Gerrit Pieter
1900-
* V. Rhodes

—d,l Ds. Arinus
1893-
* D. H. Bruins

_d,3 Ds. Benjamin
1895-
* E. C. L. van
der Maesen

VIII

Hendrik
1907-
* H. M. Schür-
mann ——

^d,5 Cornelis W. L.
1902-
* E. A. Hartwig _

e,3 Jan Gerrit
1904-
* H. A. T.
Jonker

— e,5 Ds. Cornelis
1907-
* M. Bokhorst

— e,6 Hendrik Jan F.
1907-
* W. S. Kore-
man

-a,5

-a,6

b,2

_b,3

-b,7

Adriaan
1915-
* R. Douwsma

Antonius Lucas
1918-
* G. H. Noor-
danus

Hendrik Karel
1907-
* F. L. M.
Florie

*— e,7 Wolter Ar., ing.
1910-
* H. P. Veenhof:

Al
-f,2 Mr. Johan

1902-1938
* J. A. M.
Röhner, arts

f
g,l Gerrit Lourens

1865-1902
* E. van Houten

I 1,6
Al\

•g,2 Pieter
1866-1918
W. J. Baak

A2 j,3 Willem
1897-1957
* F. P. M. van
Ham

Al

U

n,2

Karel Johan
1908-
* M. J. Bleijen-
berg

Johannes Jozef
1919-
* H. J. E. Her-
mans

Wolter Arinus
1923-
* B. W. G.
Hafkamp

Robert Waker
1931-
* O. E. Vigil
John Richard
1932-
* S. D. Olsen

Lourens
Cornelis
1933-
* L. J. Botten
berg

Johannes
Jacobus
1937-
* A. J. Gesel-
schap

Gerrit Lourens
1898-1934
* S. Lever

1 Henri Carel
1898-1957
* J .P.F. Dekker
Willem
1933-
* S. M. Jacobs

IX

drs. Henk
1934-
* J. Wallet

>—a,3 Rudolf
1938-
* C. van der
Linden

-d,2 Gerardus Ant.
1935-
* N. van den
Broek
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lijk tenminste 6, uit het tweede 8 kinderen (zie onder IV, c). Hij was wever
en winkelier (o.m. in manufacturen); verder is hij gaarder van het bedelaars-
geld geweest. Hij komt voor op de lijst van erfgooieers van 1805.

Zijn beroep is alleen aangeduid als wever, ook daar (bijv. in het Régistre Civique van
1811), waar anderen fabrikeur heten. Of dit betekent, dat hij niet voor eigen rekening
werkte, is niet zeker. Wellicht had hij een klein bedrijf. In ieder geval wijst de genoten
vrijstelling van impost op trouwen (tweede huwelijk) en begraven (eerste vrouw) op
mindere welstand. Begin 1798 hebben de voogden over zijn kinderen uit het eerste
huwelijk de aanvaarding van de nalatenschap van zijn schoonvader Mijndert Vlaanderen
in beraad gehouden (N.A. 1920). Het eerste huwelijk van Jannetje Bosdam vond plaats
te H. 20-5-1784. Cornelis Vlaanderen is ald. 26-10-1791 begraven (pro deo); 29-4-1792
is nog een posthuum kind gedoopt.

5. Gerrit
Ged. H. 6-7-1766 en ald. begr. 23-7-1766 (imp. ƒ 3.-.-).

6. Gerrit
Ged. H. 13-12-1767, overl. Amsterdam 1-8-1811. Hij trouwde driemaal,

nl. eerst te H. 10-12-1786 (imp. ƒ6.-.-) met Magdalena (ook wel Helena
genoemd) Vlaanderen, zuster van de vrouw van zijn broer Aris, ged. H.
7-2-1764 en ald. begr. 3-9-1792 (pro deo). Daarna trouwde hij ald. 24-2-
1793 (imp. ƒ 6.-.-) met Elbertje Post, dr. v. Willem P. en Neeltje Cornelisd.
van Veen, ged. 11-1-1767, begr. Baarn 3-6-1807. Tenslotte trouwde hij te
Baarn 29-11-1807 (ond.tr. Amsterdam 6-11) met Cristiena Jacoba Froger,
dr. v. Reijer F., hoedenwinkelier ald., en Johanna Maragreta Klinkhamer,
ged. ald. Noorderk. 9-2-1772, overl. ald. 12-5-1832.

Uit het eerste huwelijk tenminste 4, uit het tweede 5 en uit het derde
1 kind(eren) (zie onder IV, d). Hij is de eerste man uit dit geslacht, die H.
metterwoon verlaten heeft. Tussen oct. 1798 en sept. 1802 verhuisde hij naar
Baam, om zich na 1807 eerst te Naarden en vervolgens in Amsterdam te
vestigen. Omstrent zijn activiteiten in H. is weinig bekend, maar het ligt
voor de hand, dat deze op het gebied van de textielfabricage en -handel
gelegen hebben. Het lijkt waarschijnlijk, dat zijn vertrek naar Baarn in ver-
band stond met de oprichting, in 1802, van een tapijtfabriek aldaar door R.
Scherenberg. Bij zijn overlijden was hij directeur van de spinnerij van de
Hoogduitse Israëlitische gemeente te Amsterdam.

In het potarmenboek van H. is hij slechts eens vermeld, nl. in 1790 als leverancier
van een — voor die tijd — grote partij linnen en wollen goederen. Bijzonderheden
omtrent het Baarnse bedrijf van Scherenberg vindt men in Heek's Jaarboek Gooiland
1906. Het lijkt aannemelijk, dat hij daar bedrijfsleider is geweest. Hij testeerde 26-2-1810,
woonde toen te Naarden, en benoemde zijn broer Aris en Klaas Post te Zaandam tot
voogden over zijn minderjarige kinderen (N.A. 3628, no. 138/351). Bij zijn overlijden
woonde hij aan de Laagte Kadijk. Elbertje Post woonde bij haar huwelijk te Haarlem.

III, b kinderen van Klaas Marcusz. (II, c, I) en Johanna Schetselaar
1. Neeltje

Ged. H. oct. 1765; overl. na sept. 1808, mogelijk na juli 1822. Zij trouwde
te 's Graveland in 1790 (ondertr. 10-9, pro deo) met Gerrit Boe(k)schoten,
zn. v. Wouter Jansz. B. en Jannetje Tijsse, geref. ged. Baarn 11-10-1761,
overl. 's Graveland 10-7-1822. Hij was dagloner ald.

Bij hun huwelijk woonden beiden te 's Graveland. De potarmmeesters te H. hebben
van 1793 tot 1800 wekelijks ƒ 1.-.- uitgekeerd, hetzij aan Neeltje Keers, hetzij aan „de
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dochter van Klaas Keers", soms ook aan (haar zuster) Kaatje Keers. Nog op 16-10-1808
is een kind van haar gedoopt.

2. Catharina (of (Kaatje)
Ged. H. 13-3-1768; haar overlijden is niet gevonden. Van haar is uiterst

weinig bekend. In 1795 en 1801 zou zij volgens het potarmenboek van H. te
's Graveland gewoond hebben (zie bij haar zuster Neeltje). In 1797 en 1802
was zij daar getuige bij de doop van een kind van die zuster.
3. Klaasje

In 1792 hebben potarmmeesters te H. aan Klaasje Klaase Keers, in ziekte,
ƒ 43.-.- betaald. Haar doop is niet gevonden. Het lijkt niet onmogelijk, dat
de naam Klaasje een verschrijving voor Kaatje zou zijn.

IV, a kinderen van Hendrik Klaasz. (III, a, 1) en Gerritje Kloppenburg
1. Tij ment je

Ged. H. 14-10-1770, vermoedelijk begr. ald. 27-2-1800 (pro deo). Zij
trouwde te H. 19-9-1798 (imp. ƒ 6.-.-) met Tijmen Koster, zn. v. Elias
Tijmensz. K. en Bijtje Klaasd. Reijn, ged. ald. 24-5-1767, overl. ald. 13-7-
1831. Hij was wever.

Wat het tijdstip van haar begraven betreft: Op bovengenoemde datum vermeldt het
impostboek: „vrouw van . . . Koster". De voorletter van de man is moeilijk leesbaar; het
zou een T. kunnen zijn. In ieder geval is zij vóór hem overleden, want bij zijn over-
lijden was hij weduwnaar.

2. Maria Geertrui
Ged. H. 9-2-1772, begr. ald. 10-2-1772 (pro deo).

3. Gerrit
Ged. H. 14-5-1775, begr. ald. 28-9-1776 (pro deo).

4. Pieter
Ged. H. 30-11-1777, begr. ald. 11-12-1777 (pro deo).

5. Anna
Ged. H. 11-4-1779, overl. ald. 20-2-1844. Zij trouwde te H. 21-8-1803

(pro deo) met Gerrit Meijer, zn. v. Gerrit M. en Trijntje Jacobsd. Das, ged.
H. 13-2-1780, overl. Ommerschans (gem. stad Ommen) 24-8-1830. Hij was
wever.

c In het kerkelijk trouwboek van H. komt hun huwelijk niet voor. In 1802 — na de
dood van zijn vader — traden als zijn voogden op Jan Das (III, a, 3) en Hendrik Kemper
(N.A. 1922, 24-6-1802). Bij zijn overlijden was hij kolonist te Ommerschans.

6. Maria Geertrui
Ged. H. 18-3-1781, overl. ald. 14-9-1848. Zij trouwde te H. 8-5-1803

(pro deo) met Johannes Vlaanderen, zn. v. Jacob Cornelisz. V. en Mattje
Johannesd. Fabrijs, ged. ald. 6-8-1780, overl. ald. 3-1-1857. Hij was wever;
in 1811 heette hij echter werkman.

IV, b kinderen van Aris Klaasz. (III, a, 2) en Meinsje Vlaanderen
1. Annetje

Ged. H. 17-6-1781, overl. ald. 8-5-1871. Ongehuwd.

Vlg. het „Geboorte- en Huwelijkstafreel" (zie bij haar ouders) zou zij 28-6-1781
geboren zijn. Hier moet een vergissing in het spel zijn. In 1826 bepaalde haar moeder
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bij testament, dat zij (Annetje) na haar moeders overlijden zou kunnen blijven wonen in
het kleinste van de 2 huizen in de Zon- en Maansteeg. Of zij daarvan in 1845 gebruik
gemaakt heeft is de vraag. In 1850 woonde zij, als winkelierster, aan de 's Gravelandse-
weg naast haar broer Lourens.

2. Arijaantje.
Geb. H. 27-, ged. 29-12-1782, ald. overl. 22-5-1841. Zij trouwde te H.

14-5-1806 met Rudolf Holtman(s) (later meestal genoemd Roelof, en ook
wel Houtman), zn. v. Barend H. en Jacoba van Hees, geb. Bloemendaal
26-, geref. ged. 27-10-1782, overl. H. 11-7-1839. Hij was kleermaker; in
1811 heet hij echter winkelier.

Hij is in 1804 uit Naarden te H. komen wonen (Lidmatenboek der geref. gem.). De
hierboven vermelde datum van hun huwelijk is overeenkomstig het schepentrouwboek
en het impostboek; het kerkelijk trouwboek (een afschrift) heeft echter 14-8-1806. Dit
moet op een vergissing berusten. In jan. 1836 maakte hij deel uit van een familieraad
ter benoeming van een toeziende voogd over de kinderen van haar zuster Geertje
(N.R.A. 1077).

3. Klaas
Ged. H. 16-1-1785, begr. ald. 28-3-1785 (pro deo).

4. Gerretje
Geb. H. 23-, ged. 26-2-1786, overl. ald. 23-1-1843. Zij trouwde tweemaal,

nl. eerst te H. 25-9-1808 met Dirk Eiler(t)s, zn. v. Dirk E., timmerman ald.,
en Hermijntje Pot, ged. ald. 27-2-1780, overl. ald. 19-7-1811 (nal.sch. vrij v.
succ). Hij was timmermansknecht. Vervolgens trouwde zij te H. 11- (bur-
gerlijk) en 12-9-1813 (kerkelijk) met Johan Jurgen Beekman, zn. v. Chris-
toffel B. en Helena Noorthout, ged. Amsterdam (Ev. Luth.) 7-5-1786, overl.
H. 1-8-1860. Hij was timmerman.

Hij is in 1812 uit Amsterdam te H. komen wonen (geref. lidm. boek). Ook hij heeft
in 1836 deel uitgemaakt van de eerder genoemde familieraad. Haar naam is een enkele
keer ook wel Geertje geschreven, ondanks dat zij een zuster van die naam had.

5. Geertje
Geb. H. 2-, ged. 4-2-1789, overl. ald. 14-8-1835. Zij trouwde te H. 31-7-

(burgerlijk) en 1-8-1813 (kerkelijk) met Antonie van Roosenhagen, zn. v.
Hendrik v. R., lakenwinkelier te Haarlem, en Anna Catharina van Eek, geb.
ald. 9-, geref. ged. 10-9-1786, overl. Banjoemas (Java) 13-12-1828. Hij
zou ten tijde van het koninkrijk Holland in het Hollandse leger gediend heb-
ben. In 1813 was hij onderwijzer aan de Franse school te H., doch reeds in
1814 (en nog in 1821) was hij onderwijzer te Castricum. Tijdens de Java-
oorlog heeft hij zich in 1828 laten ronselen als koloniaal; 2-4-1828 is hij
als fuselier naar Indië vertrokken.

Beiden testeerden (ieder afzonderlijk) 17-2-1814 voor notaris Mr. J. Nuhout van der
Veen te Alkmaar. Vóór zijn vertrek naar Indië heeft hij 14-3-1828 voor notaris H. F.
van Meurs te Harderwijk haar en 2 personen te Haarlem gemachtigd. Zij heeft 6-8-1835
voor notaris Perk te H. (waar zij toen woonde) haar zwager Dirk van Os (IV, b, 8) tot
voogd over haar kinderen benoemd. Na haar overlijden vond de reeds eerder genoemde
familieraad plaats, waarin de kunstschilder Andreas Danekes tot toeziende voogd is
benoemd (N.R.A. 1077).

6. Klaas
Geb. H. 13-, ged. 18-10-1791 (of 1790, zie hieronder), overl. ald. 7-8-
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1827. Hij trouwde te H. 31-7- (burgerlijk) en 1-8-1813 (kerkelijk) met Wil-
lempje Das, dr. v. Jacob Rijksz. D., fabrikeur, en Aagje Gerritsd. Vlaanderen,
geb. ald. 11-, ged. 16-12-1792, overl. ald. 5-5-1858. Zij hertrouwde te H.
2-2-1833 met zijn neef Klaas Gerritsz. Keers (IV, d, 6). Uit dit huwelijk
6 kinderen (zie onder V, a). Hij was fabrikant, mogelijk ook winkelier. Verder
is hij o.m. potarmmeester geweest, en in 1824 mede-oprichter van het depar-
tement H. van de Mij tot Nut van het Algemeen. Hij woonde aan, of dicht
bij, de 's Gravelandseweg op no. 31.

Omtrent het jaar van zijn geboorte bestaat enige onzekerheid. De oorspronkelijke
inschrijving in het doopboek vond plaats in 1791, doch in 1811 besloot het dorpsbestuur
(notulen van 13-2) „op grond van verklaringen van de ouders en van diverse geloof-
waardige ingezetenen met presentatie van eede" het kerkbestuur „dit kind in october
1790 te plaatsen", zoals dan ook geschied is. Het hierboven genoemde „Geboorte- en
Huwelijkstafreel" heeft als jaartal 1791. Daarentegen komen de opgaven van zijn leeftijd
in verschillende akten van de burgerlijke stand alle het meest overeen met een geboorte
in october 1790. Ook, toen hij 11-1-1812 contracteerde met een remplacant voor de
militaire dienst, heet hij geboren in 1790 (N.A. 1926, no. 3). Beiden maakten 27-7-1813
huwelijkse voorwaarden voor not. J. Perk. In 1815 heeft hij voor ƒ60.-.- 2 stukken
linnen voor de armen geleverd. In 1816 en '17 was hij potarmmeester. In 1825 heeft
hij op een tentoonstelling in Haarlem een koegaren, een wollen en een sajetten karpet
en bovendien tapijtgoed in dezelfde soorten ingezonden. De aangifte van zijn over-
lijden geschiedde mede door notaris A. Perk als gebuur. De inventaris van hun beider
boedel toont een netto-totaal van ƒ3887,80 (N.A. 1946, no. 66).

Voor de lotgevallen van zijn weduwe zie men onder IV, d, 6.

7. Magdalena
Geb. H. 2-, ged. 7-10-1792, begr. ald. 18-6-1794 (imp. ƒ3.-.-).

8. Magdalena
Geb. H. 18-, ged. 22-2-1795, overl. Loosdrecht 6-2-1869. Zij trouwde te

H. 10-3-1821 met Dirk van Os, zn. v. Floris Dirksz. v. O., arbeider te Den
Helder, en Geertje Gerritsd. Baske, geb. ald. 1-, geref. ged. Huisduinen
6-12-1795, overl. Loosdrecht 15-1-1859. Hij was onderwijzer te Nieuw
Loosdrecht.

Vlg. het „Geboorte- en Huwelijkstafreel" zou zij 16-2 geboren zijn. Zij testeerden
beiden te H. 9-9-1832 (N.A, 1949). Haar zuster Geertje benoemde hem 6-8-1835
(notaris A. Perk) tot voogd over haar kinderen. In die kwaliteit heeft hij later een
familieraad doen bijeenroepen ter benoeming van een toeziende voogd (N.R.A. 1077.
19-1-1836). Eén van Geertjes kinderen is bij hen aan huis opgevoed. Hij schreef ge-
dichten, o.m. ter gelegenheid van het huwelijk van zijn zuster Maria met haar broer
Lourens Keers in 1841.

9. Lourens
Geb. H. 27-10-, ged. 1-11-1801, ald. overl. 29-7-1892. Hij trouwde

viermaal, nl. eerst te H. 23- (burgerlijk) en 24-4-1825 (kerkelijk) met Maria
Jeanna (of Johanna) Henrietta Habermehl, genaamd Perk, dr. v. Jan Hendrik
H., herbergier en tapper, eerst te H., later te Huizen, waar hij tevens schout
geweest is, en Christina Sophia B(r)unninghausen, geb. H. 12-, 31-7-1803,
overl. ald. 26-7-1837. Zij was een pleegkind van Jan Jansz. Perk Jr. Ver-
volgens trouwde hij te H. 17-11-1838 met Richerdina van hummel, dr. v.
Hendrik v. L. en Grietje Spijker, geref. ged. Amersfoort 17-12-1801, overl.
H. 7-3-1841. Voor de derde maal trouwde hij te H. 27-11-1841 met Marijtje
(of Maria) van Os, schoonzuster van zijn zuster Magdalena, geb. Amsterdam
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24-, ged. Noorderk. 27-10-1802, overl. H. 9-11-1861. Tenslotte trouwde hij
te H. 5-7-1862 met Engeltje Meijer, dr. v. Pieter M., tolgaarder te Vreeland,
en Willemijntje Bakker, geb. ald. 12-, geref. ged. 15-11-1807, overl. H.
11-11-1893. Zij was weduwe van Gijsbert Brouwer. Uit het eerste huwelijk
7 kinderen en uit het tweede en derde ieder 1 kind (zie onder V, b). Hij was
fabrikant en winkelier en woonde aan de 's Gravelandseweg, naast notaris
A. Perk, in een huis, dat zijn eerste vrouw van haar pleegmoeder geërfd had.

In 1804 heeft zijn vader een tontine-lijfrentebrief op hem genomen van ƒ25.-.-. Hij
was dienstplichtig, doch heeft een remplacant gesteld. Hij is luitenant bij de plaatselijke
schutterij geweest. In 1836 maakte hij deel uit van de familieraad ter benoeming van
een toeziende voogd over de kinderen van zijn zuster Geertje. In 1850 woonde bij hem
in de kunstschilder Andreas Danekes, die tevens distributeur van de brievenposterij was.
Hij overleed ten huize van een dochter van zijn vierde vrouw.

Mietje Habermehl heeft haar, in Duitsland (resp. te Frankfurt a/M. en te Uentrop
a/d Lippe) geboren, ouders vroeg verloren; de moeder in 1807, de vader in 1811. Haar
vader is eerst waard geweest in „Het bonte Paard" op de Kerkbrink te H. (waar nu
het Hof van Holland gevestigd is); in 1806 vertrok hij naar Huizen (N.H.), waar hij tot
schout was aangesteld en van zijn voorganger het Rechthuis had overgenomen. Met het
Franse bewind was dit ambt vervallen, terwijl het huis nog slechts een fractie waard
was van wat hij er voor gegeven had. Zo zagen na zijn overlijden de voogden van de
kinderen zich genoopt de nalatenschap te verwerpen. De kinderen zijn toen ten laste
van de Hilversumse armmeesters gekomen, die hen in verschillende gezinnen hebben
uitbesteed; haar bij het kinderloze echtpaar Jan Jansz. Perk Jr. en Marretje Rijksd. Das
aldaar. Deze hebben haar op de duur blijkbaar min of meer als hun eigen kind be-
schouwd. Haar pleegmoeder vermaakte, als weduwe, aan haar zelf bovengenoemd huis
aan de 's Gravelandseweg en aan haar oudste kind ƒ2000 N.W.S. (N.R.A. Utrecht
not. no. 289, akte 62 en N.A. Noordholl. no. 1947).

Richerdina van Lummel en Maria van Os waren bij haar huwelijk beide dienstbaar,
resp. te Utrecht en te Amsterdam.

De eerste man van Engeltje Meijer was smidsbaas, eerst te Vreeland, later te H.
Bij haar dochter Willemina Geertruida, getrouwd met de loodgieter Cornelis Vuurmans,
hebben Lourens en zij de laatste jaren van hun leven gewoond.

IV, c kinderen van Egbert Klaasz. (III, a, 4) en Grietje Vlaanderen
1. Klaas

Ged. H. 19-9-1784, vermoedelijk jong overleden (zie N.B. na no. 14).
2. Geertje

Ged. H. 27-11-1785, overl. Amsterdam 3-2-1826. Zij trouwde te Amster-
dam 13-12-1815 met Renco van der Goot, zn. v. Gerardus v. d. G. en Elsina
Johanna Maria Grafstede, geb. Nijkerk 3-, geref. ged. 5-5-1785, overl. Am-
sterdam 3-9-1837. Hij hertrouwde eerst met Trijntje Draak en later met
Hendrikje Haak. Bij hun huwelijk woonde zij zonder beroep te Amsterdam
en was 'hij daar bakkersknecht. Later was hij metselaar en tenslotte lantaren-
vuiler.

Na de dood van haar moeder (1793) zijn Gerrit Meijer Sr. en haar oom Hendrik
Keers (III, a, I) haar voogden geweest. Zij hebben 2-2-1798 de aanvaarding van de
nalatenschap van haar grootvader Vlaanderen in beraad gehouden (N.A. no. 1920).
3. Gerrit

Ged. H. 29-4-1787, vermoedelijk jong overleden (als bij no. 1).
4. Anna

Ged. H. 1-2-1789, overl. ald. 29-3-1814. Ongehuwd.
5. Tijmet je

Ged. H. 3H?)-10-1790, overl. Amsterdam 10-12-1829. Zij trouwde te
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Amsterdam 2-5-1827 met Teunis Bommel, zn. v. Jan B. en Pietronella Mee-
wesen, ged. Amsterdam Nw.k. 23-3-1796, overl. ald. 29-3-1857. Hij her-
trouwde met Lena Cornelisse. Bij hun huwelijk was zij dienstbaar te Amster-
dam en hij militair. Later was hij smid en tenslotte bediende.

Ten aanzien van haar voogden zie men bij haar zuster Geertje. In haar akte • van
overlijden heet zij ten onrechte Femmetje.

6. Gerrit
Geb. H. 26, ged. 28-11-1792, vermoedelijk jong overleden.

Kinderen van Egbert Klaasz. (III, a, 4) en Jannetje Bosdam
7. Jaapje

Geb. H. 14-, ged. 16-2-1794, vermoedelijk jong overleden.
8. Jacoba Wilhelmina

Ged. Amsterdam Nw.k. 8-3-1795, vermoedelijk jong overleden.
9. Jaap je

Geb. H. 22-, ged. 29-5-1796, overl. H. 13-6-1857. Zij trouwde te H.
6-5-1820 met Philippus Peet, zn. v. Rijk P., wever te H., en Jannetje Mets,
geb. ald. 4-, ged. 7-12-1794, overl. ald. 27-3-1869. Hij was wever; bij zijn
overlijden echter spinner. Zij was bij haar huwelijk spinster.
10. Caatje

Geb. H. 15-, ged. 17-6-1798, overl. ald. 30-11-1839. Zij trouwde drie-
maal, nl. eerst te H. 19-4-1823 met Johan David Metze, zn. v. Johan Chris-
tiaan Coenraad M. en Bijtje van den Heuvel, geb. ald. 10-, ged. 17-3-1799,
overl. ald. 3-5-1824. Hij was wever. Vervolgens trouwde zij te H. 10-5-1828
met Hendrik Rapstok (ook wel Radstok genoemd), zn. v. Cornelis R. en
Fijtje van den Bos(oh), geref. ged. 's Graveland 21-8-1796, overl. H. 18-12-
1835. Ook hij was wever. Tenslotte trouwde zij te H. 22-10-1836 met Pieter
Das, zn. v. Pieter Jacobsz. D., wever, later kleermaker ald., en Ariaantje
Pietersd. Beuk, geb. H. 31-10-, ged. 1-11-1801, overl. ald. 7-5-1882. Hij
was weduwnaar van Grietje Gijsbertsd. Vlashof en hertrouwde met Jannetje
Willemsd. Koster. Hij was eveneens wever. Caatje zelf was spinster.
11. Pieter

Geb. H. 17-, ged. 23-3-1800, vermoedelijk jong overleden.
12. Elizabeth Theodora Hendrika

Geb. H. 17-, ged. 23-3-1800, vermoedelijk jong overleden.
13. Pieter

Geb. H. 13-, ged. 14-8-1803, vermoedelijk jong overleden.
14. Pieter

Geb. H. 18-, ged. 21-9-1806, overl. ald. 26-9-1806.
N.B. De juiste datum van begraven (c.q. overlijden) van de nos. 1, 3, 6, 7,
8, 11, 12 en 13 is niet bekend. Wél vermeldt het impostboek het begraven
van „een kind van Egbert Keers" op 16-6-1791, 3-12-1792, 15-7-1794, 17-
7-1795, 22-5-1800, 28-5-1800 en 27-8-1803 (telkens vrij van impost). Dit
is één keer minder dan het aantal kinderen. De mogelijkheid bestaat dus,
dat één van de genoemden niet jong gestorven is. Doch dan weten wij toch
niet wie, en missen wij terzake alle verdere gegevens. (wordt vervolgd)
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BOEKBESPREKING

Nederland's Patriciaat; Genealogieën van vooraanstaande geslachten. 51e
jrg. (1965). Uitg. v. h. Centraal Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage,
1965. 426 blz. 12°.

Van de 19 genealogieën die in deze jaargang werden opgenomen, zijn zeven her-
plaatsingen van jaren geleden in dit zeer gewaardeerde jaarboekje opgenomen publi-
katies, n.l. de genealogieën (Van Voorst) van Beest, Brandt, (Mörzer) Bruijns, Van
Hoogstraten, Kolff, Lette en Wijnaendts (van Resandt). De gedragslijn, door de redac-
tie gevolgd, om heropname niet af te wijzen mits tussen de eerste en tweede opname
ten minste een 25 jaar liggen, lijkt mij zeer gelukkig: deels kan men dan van nieuwe
vondsten betreffende de oudste generatie(s) verslag doen en voorts de état présent bij-
werken. Nog een derde voordeel lijkt me, dat men door die heropnamen nieuwe
intekenaren aantrekt: de oudere deeltjes zijn antiquarisch nauwelijks te verkrijgen, maar
wanneer men regelmatig tot herplaatsingen overgaat, wordt het gemis van die oudere
delen voor de nieuwe intekenaren minder bezwaarlijk.

Een twaalftal geslachten werd ditmaal voor het eerst in dit jaarboekje opgenomen.
Deze genealogieën betreffen de geslachten Charbon, Gericke, Land, Van de(r) Loo,
(Hart) Nibbrig, Van Riemsdijk (Overijssel), De Ruuk, Siertsema, Sprée, (Van Romondt)
Vis, Vliegenthart (Zwijndrecht) en Van Weel.

Zowel inzenders als redactie past onze welgemeende dank voor het vele werk dat
verzet is, om ook deze jaargang weer op het hoge peil dat we van de „blauwe boekjes"
gewend zijn, te brengen.

Nederland's Patriciaat; Genealogieën van vooraanstaande geslachten. 52e
jaargang (1966). Uitg. v. h. Centraal Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage,
1965. 466 blz. 12°.

Reeds 8 maanden na de voorgaande jaargang kon deze nieuwe aflevering van dit
jaarboekje verschijnen door de goede zorgen van de oud-redacteur, de heer F. de Jos-
selin de Jong. Dat hij bereid is geweest, nadat hij zoveel jaren reeds zijn beste krachten
aan deze publikatie had gewijd, andermaal zijn kennen en kunnen te tonen, stemt tot
dankbaarheid.

Van de 21 artikelen die ditmaal werden opgenomen zijn 12 herplaatsingen en 9
genealogieën van geslachten die nog nimmer in deze uitgave werden behandeld.

De herplaatsingen betreffen de geslachten Arntzenius, (Tjaden, Star) Busman, (Put-
man) Cramer, (Van Wickevoort) Crommelin, Van Dam, (Siegenbeek) van Heukelom,
(De Josselin) de Jong, Jordens, (Fremery) Kalff, (Van Löben) Sels, Swellengrebel en
Bijl de Vroe. Nieuw opgenomen werden de genealogieën betreffende de geslachten
(Wefers) Bettink, (De Cock, Werumeus) Buning, Van der Flier, De Gou, Zur Miihlen,
Muntendam, Mutsaerts, Van Tetering en (Ten Cate) de Vries.

Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Omstreken,
57e deel (1965). Uitg. van de Vereniging Oud-Leiden, 1965. 198 blz. 8°.

Na een In memoriam prof. dr. H. W. F. D. Fischer van de hand van prof. dr. J. A.
Ankum, biedt dit jaarboekje als altijd een grote verscheidenheid van interessante bijdra-
gen. Zonder aan de waarde van de overige bijdragen iets tekort te willen doen, vestig
ik speciaal de aandacht op de volgende bijdragen: E. Pelinck, Het logement van Leiden
te 's-Gravenhage [niet alleen de gedeputeerden van Amsterdam en Rotterdam bezaten
in Den Haag kapitale panden voor hun onderdak, ook Leiden: het logement van Leiden
besloeg zowat Va van de zuidwand van het Buitenhof]; dr. 1. P. Duyverman, Tien
burgemeesters [korte biografieën van de Leidse burgemeesters in de jaren 1851—1964];
drs. B. N. Leverland, Philips van Leyden, ca. 1328—1382, kanunnik van St. Pancras,
zijn verwanten, zijn stichtingen [de meeste aan deze bekende schrijver van De Cura
Reipublicae et Sorte Principantis gewijde literatuur, behandelt zijn staatkundige denk-
beelden; schr. geeft in dit artikel een zeer indringend beeld van zijn familierelaties met
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de in de stedelijke gemeenschap regerende Leidse geslachten, zijn canonicaat in het St.
Pancraskapittel en zijn geestelijke stichtingen binnen Leiden. De leesbaarheid van dit
zeer gedocumenteerde artikel wordt op gelukkige wijze verhoogd door enkele duidelijke
genealogische schema's]; Mr. Annie J. Versprille, De geschiedenis van de Leidse motet-
boeken; Prof. Dr. W. Glasbergen en H. H. van Regieren Altena, De abdij van Rijns-
burg [voorlopige mededeling betreffende de in 1960/61 en 1963/64 verrichte opgra-
vingen] en J. B. W. Hollestelle, De geschiedenis van de gecombineerde Starrevaart- en
Damhouderpolder.

Kamper Almanak 1963/4; Uitg. van de Nutsspaarbank te Kampen, 1964.
323 blz. 8°.

Het eerste gedeelte van deze almanak bevat personalia, het tweede deel (dat ook door
een andere kleur papier is gekenmerkt) enkele belangrijke bijdragen tot de geschiedenis
van Kampen. In de eerste plaats een interessant opstel van G. D. van der Heide, Over
het onderhoud van alle de zeewerken op het eiland Schokland. Vooral daar de op-
groeiende generatie niets meer van het eiland Schokland afweet, is het goed, dat dit
alles eens vastgelegd werd. Zeer belangrijk is de bijdrage van C. A. Tamse betreffende
de economische geschiedenis van Kampen in de Middeleeuwen en de 16e eeuw, alsook
die van W. A. Fasel betreffende De topografie van Kampen rond het jaar 1335. Deze
beide artikelen vormen een welkome aanvulling op de (eigenlijk tamelijk beperkte)
moderne literatuur betreffende deze in de Middeleeuwen zo belangrijke stad.

Kamper Almanak 1964/5; Uitg. van de Nutsspaarbank te Kampen. 1965.
331 blz. 8°.

De tweede afdeling van deze almanak, Bijdragen tot de geschiedenis van Kampen
geheten, bevat ditmaal de volgende studies: E. A. Hartman, De geschiedenis van de
sigaren-industrie te Kampen, P. Wiekeraad, Het Leger des Heils te Kampen, en voorts
een drietal verhandelingen in verband met de drukker Jacques Alexandre de Clamot.
Ds. J. J. Kalma publiceert een lijst van Uitgaven, verschenen bij de drukker J. A. de
Chalmot te Leeuwarden en te Kampen, terwijl de redacteur van deze almanak, ons lid
drs. C. N. Fehrmann, een levensbericht schreef, alsmede de genealogie van de Neder-
landse tak van het geslacht De Chalmot samenstelde. Hoewel deze bijdragen van be-
perkter belang zijn dan die in de vorige, hierboven genoemde jaargang, is hun gehalte
daaraan gelijk.

C. Blok, Doolhof of Museum; een leidraad voor museumbezoekers. Bus-
sum, C. A. J. van Dishoeck, 1965. 112 blz. 8°. [Fibula-reeks, 4].

De auteur, als medewerker verbonden aan de educatieve dienst van het Gemeente-
museum van 's-Gravenhage, geeft ons in kort bestek een overzicht van de vele vragen,
waarvoor onze museum-directies zich geplaatst zien, vooral wanneer men „het museum"
als deel van een zich in alle opzichten snel wijzigende wereld wil zien. Tal van vragen
passeren de revue, vooral betreffende de vele, onderling soms tegenstrijdige factoren,
die een museum-beleid kunnen bepalen. Mag ik, met waardering voor de aandacht die
schr. aan allerlei factoren wijdt, hier toch vragen om wat méér nadruk voor de piëteit
tegenover legatarissen? Uit verontrustende berichten in de pers krijgt men wel eens de
indruk, dat de zorg waarmee bepalingen van een legaat worden nageleefd, afneemt
met de jaren die sedert het verwerven van dat legaat verstrijken.

Tot slot nog enkele opmerkingen. Dat vroeger, zowel in particuliere collecties zowel
als in openbare verzamelingen en op tentoonstellingen, de wanden volgehangen werden,
is een algemeen bekend feit. Of men daarvoor ook een schilderij als dat van Teniers
betreffende de kunstverzameling van aartshertog Leopold Wilhelm van Habsburg mag
aanhalen (pag. 44), lijkt mij dubieus. Dergelijke „collectie-schilderijen" waren m.i. meer
bedoeld als een soort „inhoudsopgave" van wat die collectie omvatte, dan als een beeld
hoe die schilderijen in werkelijkheid hingen. Mijn tweede opmerking (maar daarvoor
moet ik me, blijkens het voorwoord, niet tot de auteur, maar tot redactie en uitgever
richten) betreft titel en ondertitel. Die zijn ronduit dwaas. Wanneer een boekje over
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musea handelt, als titel te geven „Doolhof of Museum" (waar bleef overigens dan het
vraagteken? Of is een soort gebiedende keuze a la het beruchte „Mussert of Moskou"
bedoeld?) is strijdig met de eerste wetten van de logica. En een leidraad zou ik dit
boekje, hoe aardig het ook- is, toch ook niet willen noemen. Het woord leidraad duidt
meer een systematische inleiding-vooraf aan, dan een causerie-achteraf, wat hier het
geval is. Kortom: de vlag dekt hier de lading niet. Wanneer dit in een boekbespreking
gezegd wordt, wil dit meestal aangeven, dat de inhoud tegenvalt. Hier is het omgekeerde
het geval. Dat velen zich daar zelf van mogen overtuigen!

C. Pama Ph. D., Lions and Virgins; heraldic state symbols, coats-of-arms,
flags, seals and other symbols of authority in South Africa 1487—1962.
Cape Town - Pretoria 1965. 133 blz. 4°.

De auteur, velen onzer uit zijn talrijke publicaties wel bekend, is sedert een tiental
jaren in Zuid-Afrika gevestigd, waar hij in 1962 werd benoemd tot lid van de Heraldiese
Raad van de Unie van Suid-Afrika. Juist door deze nieuwe functie kwam hij, naar wij
wel mogen veronderstellen, in nader contact met de rijke en afwisselende geschiedenis
van de Zuidafrikaanse „overheids-heraldiek". Na de Verenigde Staten is er geen ander
voorheen-koloniaal land, dat op dat gebied zulk een rijke geschiedenis heeft. Het is de
grote verdienste van schr. geweest, dit onderwerp duidelijk, boeiend en goed-gedocumen-
teerd te hebben beschreven.

De opzet van dit werk is chronologisch. In het eerste hoofdstuk geeft hij een be-
schrijving van de stenen zuilen (padrao's) die door de Portugese kolonisatoren op
verscheidene plaatsen langs de kust van Afrika werden geplaatst als teken van de Por-
tugese souvereiniteit. Naar aanleiding hiervan geeft schr. een duidelijk beeld van het
ontstaan van het oude Portugese wapen. Het tweede hoofdstuk, waarin de eigenlijke
kolonisatie onder Van Riebeeck aan de orde komt, dient vele onderwerpen te behan-
delen en doet dit dan ook, op een verantwoorde manier. Achtereenvolgens komt ter
sprake de geschiedenis van de 17e-eeuwse Nederlandse vlag en de vlaggen, zegels en
monogrammen van de V.O.C, en haar kamers. Met het oog op een eventuele herdruk
wil ik hier twee kleine vergissingen signaleren: op pag 14 is de beschrijving van de
V.O.C.-vlag van de kamer Delft foutief (daarentegen goed afgebeeld in fig. 14 en 17)
en op pag. 15 stelt schr. ten onrechte, dat de Nederlandse bezittingen aan de Goudkust
tot 1843 in onze hand bleven. Pas in 1871—'72 droegen wij onze bezittingen aldaar
over aan Engeland, in ruil voor de vrije hand op Noord-Sumatra.

In het derde hoofdstuk (Unity is strength) komt de voorgeschiedenis van het zegel
der Staten-Generaal ter sprake. Uiteraard vermeldt schr. de veelheid van leeuwen in
de wapens der Nederlandse gewesten, maar of men daaraan vast mag knopen (pag.
23:) „Was it perhaps an old Norman symbol? It is an attractive idea, more especially
in view of the fact that the Norman dynasty of England bore lions and that the Hol-
land dynasty was also of Norman descent" lijkt me twijfelachtig. Blijkens Sir George
Bellew, Garter King of Arms, „The Kings and Queens of Britain" zijn alle wapens vóór
Richard I retrospectief, en de herkomst van de graven van Holland in de 9e eeuw is
zeer duister. Eigenlijk kan men ten aanzien van de herkomst van de in 885 en 889
vermelde Gerulf niets zeggen, en zo men al de hypothese van Jakel wil aanhangen, dan
komt men uit bij de koningen van Midden-Friesland in de 7e eeuw, dus niét bij de
Noormannen.

Gedetailleerd, maar toch duidelijk, is het beeld dat schr. ons vervolgens geeft van de
wel korte, maar ook in latere doorwerking toch belangrijke periode van het Bataafs
bewind. Het tijdvak van de 19e eeuw is logisch verdeeld over de hoofdstukken 5 (The
British) en 6 (The First National Symbols). Bijzonder boeiend hierin is de uiteenzetting
betreffende de wijze, waarop voor Oranje Vrijstaat wapens en vlaggen werden ont-
worpen. De twintigste eeuw komt ter sprake in hoofdstuk 7 (Union and Republic),
terwijl het bosk besluit met twee hoofdstukken die in iets losser verband tot het voor-
gaande staan, n.l. hoofdstuk 8 (Parliamentary symbols and maces) en hoofdstuk 9
(South-West Africa, Rhodesia and the Protectorates).

Afgezien van enkele kleine slips of the pen een voortreffelijk boek: goed van om-
vang, systematisch van opbouw, behoorlijk gedocumenteerd en in vlotte stijl geschre-
ven. Niet zonder reden heb ik één onderdeel tot het laatst bewaard: de illustratie. Deze
is zonder meer magnifiek. Niet minder dan 125 afbeeldingen (waarvan vele in kleuren)
begeleiden de tekst en vormen daar een hoogst welkome toelichting op.
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Ik kan ieder die geïnteresseerd is in heraldiek of (vanuit een andere gezichtshoek:) de
geschiedenis van Zuid-Afrika, aanraden zich dit boek aan te schaffen.

Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, dl. XIX (1965).
's-Gravenhage, uitg. van het Centraal Bureau voor Genealogie, 1965. 256
blz. 8°.

Zoals te doen gebruikelijk opent dit jaarboek met de jaarverslagen van het Centraal
Bureau voor Genealogie en van het Iconographisch Bureau. Ook ditmaal wil ik er graag
op wijzen, hoe belangrijk het voor een ieder is, die jaarverslagen nauwgezet na te gaan,
vanwege de verantwoording die men erin vindt van de talloze nieuwe aanwinsten van
beide bureaus. De heer D. van Duyn vervolgt zijn uitermate nuttige en nauwgezette
publikatie betreffende de kwartieren van Koningin Juliana (ditmaal de 12e generatie,
dus de nummers 2048 t/m 4095 van Haar kwartierstaat; met verbeteringen en aan-
vullingen op de voorafgaande publikaties in de jaarboeken XVI, XVII en XVIII). Mr.
P. van Eeghen corrigeert onder de titel „Eerherstel" een wat lichtvaardige mededeling
van Elias in De Vroedschap van Amsterdam, waarbij andermaal de petite histoire, mits
nauwgezet beoefend, een bijzonder dankbaar terrein blijkt. Een bijzonder nuttige bron-
nenpublikatie is die van Dr. Ir. J. Mac Lean, Huwelijken van militairen, behorende tot
het tweede regiment van de Schotse Brigade in Nederland, ontleend aan de gerefor-
meerde trouwboeken vanaf 1713 tot 1784 [men bedenke, dat vooral na 1760 ook
Nederlanders en Duitsers tot de Brigade behoorden, zodat ook voor Nederlandse en
Duitse genealogieën dit artikel van belang kan zijn. Bij steekproefsgewijze controle
bleek mij helaas, dat het register van dit jaarboek ten aanzien van dit artikel niet com-
pleet is]. E. Pelinck, Onbekende en herkende portretten; bibliografie van publicaties op
het gebied van portretten van Nederlanders, verschenen juli 1964—juni 1965. [Het
zou misschien niet ondienstig zijn, de maatstaven op grond waarvan opname wèl of niet
geschiedt, nog eens na te gaan. Ondanks de uiteenzettingen in de jaarboeken XIII, XIV
en XVIII is mij b.v. toch werkelijk niet duidelijk, waarom uit het ditmaal bestreken
tijdvak van het tijdschrift Ons Amsterdam de portretten van Hendrik van Brederode
(1964, pag. 291: een anoniem, inmiddels blijkbaar zoek geraakt schilderij), Mr. Johan
Godfried Schölvinck (1965, pag. 24), Herman Heijermans (1964, pag. 239; een tekening
van Toorop) en Louis Royer (1965, pag. 169) niet opgenomen zijn. Wat dit laatste
geval betreft kan men vermoeden, dat dit schilderij uit het Rijksmuseum wel in de
catalogus daarvan is opgenomen, maar dat is niet het geval. Noch in de momenteel
verkrijgbare catalogus van schilderijen, noch in die van voor de oorlog komt dit schil-
derij voor. Schilderijen uit deze iconografie weg te laten, omdat zij tot het, niet in
voor het publiek verkrijgbare catalogi opgenomen depot-bezit behoren, lijkt mij toch
werkelijk de grenzen al te nauw getrokken!]. M. Thierry de Bye Dolleman, Het geslacht
van Soutelande. Jlir. F. C. L. O. van Kretschman, De portretten in het Walenweeshuis
te Amsterdam. W. Wijnaendts van Resandt, De oorsprong van het geslacht Van Heurn.
A. Bijl Mzn., De voormalige heerlijkheid Holy in Vlaardingen-ambacht. W. Wijnaendts
van Resandt, In Frankrijk gedoopte kinderen van Patriotten (1788—'93).

Al met al ook ditmaal een bijzonder rijk en waardevol geheel.

Archief, tevens orgaan van de Oudheidkundige Vereniging De Graafschap
en van de Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting, 1964. 131 blz. 8°

Na een In Memoriam D. H. Jordaan en een herdenking van de 100e geboortedag
van Meester H. W. Heuvel, biedt deze aflevering een groot aantal bijdragen betreffende
geschiedenis en folklore van de Graafschap. Van de inhoud zij hier vermeld: E. J. van
Ebbenhorst Tengbergen, Het wapen van de gemeente Steenderen. ff. Stam, De oudste
Doesburgse kerk [schr. blijkt niet bekend te zijn met de dissertatie van dr. H. J. Kok,
Proeve van een onderzoek van de patrocinia in het Middeleeuwse bisdom Utrecht,
Amsterdam 1958]. Mr. J. C. Wilhelmy van Hasselt, 't Goet geheiten Hoenekinck, in
den kerspel van Warnsfelde gelegen [met tal van genealogische schema's betreffende de
vererving]. H. L. Schrader-Rutgers, Carel Iwan Postel, hoofdonderwijzer te Laren, Gel-
derland, van 1812 tot 1856 [met fragment-genealogie]. D. W. van Leeuwen, Andries
ChristoffeL Frederik baron de Rode van Heeckeren 1695—1753. D. W. Kobes, Het
wapen van de gemeente Wisch, en Mr. ff. J. Steenbergen, Kosters- en schoolmeesters
lief en leed te Lichtenvoorde.

99



Archief, 1925—1965. 172 blz. 8°.

Ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan liet de Oudheidkundige Vereniging De
Graafschap, thans in samenwerking met de Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting
en de G. A. van der Lugt Stichting, een luxeus uitgevoerde editie van haar jaarboek
verschijnen. Alvorens op de inhoud in te gaan, moet mij toch van het hart dat de
bibliografische omschrijving ditmaal wel erg ingewikkeld gemaakt is: de rugtitel luidt
„Archief 1965; 40 jaar De Graafschap", het schutblad „40 jaar Archief" en de titel-
pagina „1925—1965, Archief, orgaan van de . . . . [enz]." Zo ziet men maar weer eens
het nut van par. 4 van de Regels voor de Titelbeschrijving, welke voorschrijft de titel
zoveel mogelijk naar de titel-pagina op te nemen!

Na diverse bijdragen betreffende de drie thans voor de uitgave van dit jaarboek
samenwerkende verenigingen en stichtingen en een In memoriam Cl. V. J. M. Driessen,
bevat deze jaargang o.a.: Hendrik Oddink, Het wapen van de gemeente Eibergen. Dr. B.
J. Westerbeek van Eerten, Uit de geschiedenis van de kerk te Hummelo. E. J. van
Ebbenhorst Tengbergen, Het wapen van de gemeente Borculo. Mr. H. J. Steenbergen,
Het erve en goed Wanninkhof te Geesteren. ld., Een oud register van de banken in
de oude St.-Calixtuskerk te Groenlo, en W. Zondervan, Sint Peters maaltijd te Does-
burg.

Gaarne wekken wij een ieder die voorouders in deze streek van ons land heeft, op,
lid te worden van de Vereniging De Graafschap. De minimum-contributie is zeer laag
gesteld (ƒ 5,—) en men ontvangt dan een keurig uitgevoerd, waardevol jaarboek.

Genealogysk Jierboekje 1965. Ljouwert, uitg. van het Genealogysk Wurk-
forban fan de Fryske Akademy, 1965. 100 blz. kl. 4°.

Na jaarverslagen en informaties betreffende diverse voor familie-onderzoek in Fries-
land belangrijke instanties, bevat dit jaarboekje een aantal op zeer hoog peil staande
bijdragen: Jhr. drs. M. J. van Lennep, Genealogie Bolman [17e eeuw tot heden; afge-
zien van de laatste generaties steeds in Leeuwarden gevestigd]. J. Visser, kwartierstaat
van Prof. dr. F. G. L. van der Meer [de bekende archeoloog, kunsthistoricus en litera-
tor, begiftigd met de Staatsprijs voor letterkunde 1963; zijn voorgeslacht is tot in de
vierde generatie geheel katholiek en uit Westergo afkomstig]. Mr. J. Belonje, Een
vreemde herinnering aan jr. T. van Cammingha. J. Visser, Genealogie Mellinga [16e
en 17e eeuw]. Dr. P. W. de Lange, De verwantschap tussen Ds. Klaas Tigler (1724—
1811) en zijn erfgenamen [zeer gedetailleerd en gedocumenteerd]. R. S. Roarda, It
Wunseradielster Siersma-Sierxma-Skaei [16e en 17e eeuw]. Dit jaarboekje besluit met
de rubriek Wapenregistraesje, waarin ditmaal werden opgenomen de wapens Buiten-
rust Hettema en Hingst.

Genealogysk J'ierboekje 1966. Ljouwert, uitg. van het Genealogysk Wurk-
forban fan de Fryske Akademy, 1966. 100 blz. kl. 4°.

Juist op het moment, dat de drukker dit jaarboekje zou gaan afdrukken, overleed
onverwachts op 7 november 1965 Reinder Sierks Roorda, aan wie een In memoriam
gewijd is. Ook ons zal deze altijd behulpzame auteur, met zijn formidabele werkkracht,
steeds in gedachten blijven. Niet alleen het door hem nog samengestelde jaarverslag
waarmee dit boekje opent, getuigt van zijn grote activiteit, ook het hierna te bespreken
werk legt getuigenis af van zijn doorzettingsvermogen, kundigheid en nauwgezetheid.

Na de gebruikelijke informatieve pagina's opent dit jaarboekje met de kwartierstaat
van de Friese dichteres en schrijfster Simke Kloosterman (t 1938), samengesteld door
S. G. Alberda. Van de hand van jhr. drs. M. J. van Lennep is de uitgebreide genealogie
Büsing, Buising(h) en Storm Buysing. Drs. J. Visser publiceert uit het collecteboek van
de collecterende voogden van de Zuid- en Noord-Oldehoofster espels over de jaren
1785—1814 een aantal wapens van Leeuwarder burgers. W. Zondervan publiceert
Huwelijken van Friezen of uit Friesland afkomstige personen getrokken uit het trouw-
boek der Gereformeerden te Zutphen [daar deze oude vestingstad herhaaldelijk gedeel-
ten van Friese regimenten binnen haar muren had, is dit aantal „Friese huwelijken"
vrij groot], alsmede Dopen van Friezen, enz., getrokken uit de doopboeken der Gerefor-
meerden te Zutphen, 1609—1725. Van de hand van S. Laansma is de Genealogie-
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Laansma [uitvoerig geannoteerd; met gegevens over geslachten Jongma en GoingaJ.
W. Dolk publiceert Leeuwarder begrafenissen „met de wezen" 1636—1721, terwijl D.
J. van der Meer de lijst van testamenten, voorkomend in Band EEE 12 van het Hof
Provinciaal, bekend maakte.

R. S. Roarda, Nammen fan keapers en forkeapers üt de rintmastersrekkens
1518—1575. Ljouwert, uitg. van de Fryske Akademy, 1965; 157 blz. kl. 4°.

In het korte voorwoord wijst schr. erop, dat de rentmeestersrekeningen te vaak nog
worden veronachtzaamd door filologen, geschiedkundigen, toponymici en genealogen.
Tal van uiterst curieuze posten komen erin voor, waarvan hij er enkele bij wijze van
voorbeeld noemt.

In het hierna volgende register, dat de eigenlijke inhoud van dit boekje uitmaakt,
worden uit die rentmeestersrekeningen de namen van kopers en verkopers (gealfabeti-
seerd naar de voornaam) vermeld, dus die categorie posten waar genealogen het meeste
nut van zullen hebben. Daarbij zijn echter de posten die op 't Bildt betrekking hebben,
buiten beschouwing gelaten, omdat daar al veel over gepubliceerd is.

Een vanwege de omvang moeilijk bruikbare bron is hiermee voor genealogisch
geïnteresseerden op voortreffelijke wijze toegankelijk gemaakt.

Klokken en klokkengieters; Bijdragen tot de campanologie. [Culemborg],
1963. Uitg. van de Historische Commissie van de Nederlandse Klokkenspel-
vereniging. 311 blz. 8°.

In deze forse bundel zijn drie grote opstellen verenigd: André Lehr, Middeleeuwse
klokkengietkunst; drs. C. N. Fehrmann (met medewerking van J. W. C. Besemer), De
Utrechtse klokgieters en hun verwanten, alsmede een overzicht, getiteld „De werk-
stukken van de Utrechtse klokgieters", samengesteld door de Historische Commissie
en voorzien van een inleiding door I. W. C. Besemer. Van deze opstellen zal vooral het
tweede, maar mogelijk daarna ook het derde, de belangstelling van onze lezers hebben.
In het uitvoerig geannoteerde opstel van de heer Fehrmann vindt men een aantal korte
biografieën, die onderling tot korte genealogieën zijn verbonden, en wel betreffende de
geslachten Butendiic, Van Wou, De Borch, Tolhuis, Both, Van Ammelroy, Van Meurs
en Dop. Enkele genealogische schema's op pag. 213—214 verduidelijken de samenhang.
Mocht men in een dezer geslachten geïnteresseerd zijn, dan zal men vermoedelijk toch
ook het derde opstel geboeid lezen, waar men n.l. een overzicht krijgt van momenteel
nog voorhanden, maar ook van inmiddels verloren gegane werkstukken dezer klokken-
gieters.

Op beperkt terrein is deze fraai uitgegeven bundel een waardevolle aanvulling; zowel
de Historische Commissie als de diverse medewerkers dient dank te worden gebracht
voor het zeer vele werk dat verricht is, alvorens deze zo nauwkeurige uitgave tot stand
kon komen.

Das Bentheimer Land; Jahrbuch des Heimatvereins der Grafschaft Bent-
heim, Band 57 (1964). Bentheim, Verlag Heimatverein der Grfsch. Bent-
heim. 252 blz. 8°.

Dit onder redactie van Georg Kip staande jaarboek bevat deels historische, deels
folkloristische bijdragen. Van de inhoud zij hier vermeld: Georg Kip, Die Wiedertaufer
[vervolg van voorgaande jaargang]; Dr. Hermann Hagels, Hans Amshoff und Jan
Bours aus Gildehaus, die Architekten des Treppenaufganges an der Waage in Deventer
[wijst op Hollandse èn Westduitse invloeden]; Dr. Franz Scheurmann, Bentheimer
Bergbau, eine zusammenfassende Darstellung [geschiedenis van de mijnbouw]; Hans
Götker, Beitrag zur Baugeschichte der Burg Bentheim; J. A. Schneidler, Bentheimer
Chronik [tekstpublikatie van een in de jaren 1757—1788 door J. A. Schneidler, een
hoge grafelijke ambtenaar, bijgehouden kroniek, vooral interessant als bron voor de
weerslag die de Zevenjarige Oorlog op het leven in een klein stadje had]. Dr. Hermann
Heddendorp, Der Freikaufbrief des Gerdt Vennekotten im Sieringhoek [tekst van een
ontslagbrief uit horigheid d.d. 18 nov. 1648; in Pruisen kwam echter aan de horigheid
pas een einde met de hervormingen van Freiherr vom und zum Stein!].
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Das Bentheimer Land; Jahrbuch des Heimatvereins der Grafschaft Bent-
heim. Band 58 (1965). Bentheim, Verlag Heimatverein der Grfsch. Bent-
heim. 223 blz. 8°.

Na een In memoriam Dr. Franz Scheurmann biedt deze jaargang o.m.: Georg Kip,
Die drei Podagristen [tekstpublikatie van een reisverslag van drie inwoners van Drenthe,
opgesteld over een door hen in 1843 gemaakte voetreis van Coevorden naar Burgstein-
furt. Men vergelijke dit aardige verslag met het in de laatste oorlog door mej. dr. E.
Kluit uitgegeven dagboek van de voetreis van Jacob van Lennep uit 1823, die ook
Bentheim bezocht!]. Anton Rosenboom, Die ehemalige reformierte Akademie in Lin-
gen/Ems (1697—1820) und ihre Bedeutung für die Grafschaft Bentheim.'Dr. Hermann
Hagels, Herkunft und Verwurzelung der Familie Bening in der Grafschaft Bentheim.
/. Veldman, Verwandschaft und Namensgebung alter Bimolter und Osterwalter Ge-
schlechter [wijst nog eens op de mogelijkheid, dat de boerderij-naam het won van de
eigenlijke familienaam, alsmede op (in een enkel incidenteel geval) vernoeming van
kinderen naar leden van het vorstenhuis (in dit geval: leden van het huis der graven
van Bentheim)]. Peter Veddeler, Das Neuenhauser Stadtwappen im Wandel der Zeit.
Ludwig Sager, Dominee Sluyter von Lage und die Geschichte seiner Ahnen.

H. H. W. VAN EIJK.

Genealogie van het geslacht Ten Have. (1965) 23 cm, 144 blz. [J. R. ten
Have, H. la Gro, T. E. Boelema-Diddens].

Wederom is de beschrijving van een oostgronings geslacht te boek gesteld en haast
vanzelfsprekend zijn de oudere gegevens vnl. afkomstig van de heer H. la Gro te
Driehuis-Velsen. Daardoor kunt U verzekerd zijn, dat alles goed in elkaar past. Lang
niet alle Ten Have's stammen af van dezelfde stamouders. In het boek worden daarvan
enige voorbeelden gegeven. U moet het boek, dat wij sterk aanbevelen, niet beschou-
wen als een overzicht van alle Ten Have's in ons land.
Behandeld worden twee stammen Ten Have, de eerste en tweede stam genoemd, met
ieder een afzonderlijk naamregister, wat m.i. geen voordeel is. De namen van de ouders
der echtgenoten zijn niet in de registers opgenomen.

De opzet van het boek is zo, dat er weinig bijzonderheden over de verschillende
personen worden vermeld. Uiteraard komt dus het volgende, hetgeen ik vond in de
Winschoter Courant van 4 mei 1906, er niet in voor. Het gaat over Willem Sibolts ten
Have (Ie stam V 4 c), hotelhouder te Bunde: „Te Bunde in Oost-Friesland is op 79-
jarigen leeftijd overleden de heer Willem ten Have, Groninger van geboorte, bekend om
zijne groote verzameling oudheden-rariteiten. Een historische glasschilderij met inscriptie
„Door Frederiks magt en wijs beleid, word Emdens handel uitgebreid" en een uit ivoor
gesneden scheepsmodel, zoogenaamde driedekker met 78 kanonnen, is door den over-
ledene vermaakt aan den Duitschen keizer. . . . "

Dat dit boek, hoe uitgebreid ook, nooit geheel volledig kan zijn, spreekt ook vanzelf.
Zo kan ik nog enkele aanvullingen geven:
2e stam VII 3 a. Hillenius Edzes ten Have, geh. Beerta 30-4-1856.

4 a. Helenius Detmers ten Have, geh. Vlagtwedde 20-8-1861.
4 c. Geessien Detmers ten Have, geh. Meeden 9-5-1860.

nieuw: XI 10 b. Engeltien ten Have, geb. Blijham 23-12-1965.
De nieuwere gegevens zijn verzameld door mevrouw T. E. Boelema-Diddens (Ie stam

VII 2 c 1 a, 2e stam IX 13 a 3), die er zeer veel werk van heeft gemaakt. Zij vervaar-
digde ook de twee registers. Door haar enorme arbeid is het verschijnen mogelijk ge-
worden.

Het boek is in een kleine oplaag gedrukt. Bestelling is mogelijk door storting van
f30,— op girorekening 1209637 t.n.v. mevrouw T. E. Boelema-Diddens, Hoofdstraat
77, Noordbroek. Ir. Th. P. E. DE KLERCK.
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AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST

Nieuwe leden:
3469. R. POS, Dr. Ariënslaan 68, Maarssen.
3470. Mevrouw T. E. Boelema-Diddens, Hoofdstraat 77, Noordbroek.
3471. G. Smelt, Westeinde 276, Vriezenveen.
3472. J. H. Elderenbosch, Weidestraat 41, Nijmegen.
3473. Mevrouw E. P. Polak-de Booy, Frans Halslaan 74, Bilthoven.
3474. D. Jilderda, Hobbemastraat 20, Amersfoort.
3475. Ir. H. A. E. de Vos tot Nederveen Cappel, Laan van Rijnwijk 1, Flat A 45, Zeist.
3476. Dr. H. J. Pabbruwe, Vijzelstraat 32, Amsterdam.
3477. A. Kooijmans, Valeriusstraat 102bv, Amsterdam-Z 1.
3478. K. J. Karlai Kohl, Joh. Verhulststraat 13 hs., Amsterdam-Z.
3479. W. I. van der Horst, van Meursstraat 12, Heemskerk.
3480. C. Lamers, Zeelaan 39, Heemskerk.
3481. J. M. van Heyningen, Pernambucolaan 35, Overveen.
3482. D. F. Goudriaan, P. C. Hooftstraat 44, Haarlem.
3483. S. J. Schurer, Mr. J. Gerritszlaan 29II, Haarlem.
3484. Drs. C. A. A. van Luttervelt, Laan van Nieuw Oost Einde 416, Voorburg ZH.
3485. P. J. Touw, Melis Stokelaan 1318, 's-Gravenhage.
3486. Ir. H. W. van der Gaarden, Altingstraat 177, 's-Gravenhage.
3487. D. Pronk, Parkweg 26 a, Voorburg ZH.
3488. F. van Eunen, Emmalaan 17, Nieuwkoop.
3489. P. L. Koster, Offenbachlaan 22, Eindhoven.
3490. H. Linskens, Stationsweg 46, Venray.
3491. H. Joosten, Violenstraat 36, Beilen.
3492. Mevrouw M. de Hullu-Holm, Marktstraat 4, Aardenburg.
3493. Kapt. Sylvère van Daele, Dortmundweg 16, 477 Soest (W. Dld.).
3494. F. van der Veur, 516 Elwood Place, Salt Lake City 2, (84102) Utah, U.S.A.
3495. Jürgen Suckow-Hayunga, Hafenstrasse 73, (293) Varel (Oldenburg) Dld.
3496. C. J. Huizingh, Baniersweg 16, Almelo.
3497. Familie-vereniging „Knol", p.a. de heer D. Knol, Tuk bij Steenwijk.
3498. Mr. H. A. Sluyter, Oranje Nassaulaan 9, Zwolle.
3499. Mej. K. van Dalfsen, Pieter Breughelstraat 41, Utrecht.
3500. C. Deelstra, Raiffeisenlaan 13, Utrecht.
3501. Mevrouw v. d. Kolm, van Ostadelaan 62, Naarden.
3502. Mevrouw J. Jansen-Steenman, Huizerstraatweg 5, Naarden.
3503. E. D. van Wijngaarden, Gansoordstraat 52, Naarden.
3504. J. J. Randshuizen, Molenweg 43/45, Laren.
3505. R. C. H. Gelderman, Graaf Aelbrechtlaan 145, Amstelveen.
3506. J. H. Mólder, Weesperzijde 178 II, Amsterdam.
3507. E. van Ruller, van Dortstraat 30, Haarlem.
3508. H. Th. Korthouwer, P. C. Hooftlaan 37, Driehuis-Velsen.
3509. P. Punt, Driehuizerkerkweg 123, Driehuis-Velsen.
3510. L. H. W. van Dusschoten, Keizersgracht 2, Haarlem.
3511. C. H. M. Lanters, Korte Kruisweg 48, Veldhoven.
3512. Mej. E. L. Crijns, Grote Berg 64 c, Eindhoven.
3513. H. C. Hoek, de Genestetlaan 167, 's-Gravenhage.
3514. P. Markus, Twentstraat 44, 's-Gravenhage.
3515. B. B. A. G. van Spanje, Oranjelaan 11, Castricum.

360. Mevrouw A. Gravendaal-Hendriks, Morsweg 160hs, Leiden.
1128. E. Post, Liefkensstraat 8, Winschoten.

A dreswijzigingen:
3070. Ch. J. M. Middendorp, Prins Frederik Hendrikstraat 2 b, Schiedam.
3168. G. van Barneveld, Ocarinalaan 546, Rijswijk ZH.

843. Ir. F. Nawijn, Cornelie van Zantenstraat 270, 's-Gravenhage.
852. J. J. Benard, Deltalaan 218, Deventer.

2146. L. C. van Oldenborgh, Westerduin weg 4, Aerdenhout.
1561. M. C. de Haan, Provincialeweg 61, Veldhoven.
3357. Ir. A. ten Have, P. C. Boutensstraat 139, Haarlem.
1463. Mevrouw S. C. van Holthe-Cool, Hobbemaflat A 6, Hobbemalaan 24, Bilthoven.
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2073. J. de Raad, Aldenhaagstraat 18, Arnhem.
1905. Mevrouw D. W. Humbert-Botjes, Weg van de Jagerskampen 71, Haren.
1845. Dr. A. F. Meilink, Abr. Kuijperlaan 98, Groningen.

113. F. Kragt Hzn., Stationsstraat 34, Vleuten.
2434. Mevrouw J. L. Milo-Heydenrijk, Elspeterbosweg 137, Vierhouten.
1293. Prof. dr. W. Lampen OFM, Neuhuyskade 97, 's-Gravenhage.
2137. G. L. Breukels, Keizersgracht 712, Amsterdam.
2599. Dr. J. H. Jelgerhuis Swildens, Prins Hendriklaan 60, Amsterdam-Z.
740. M. van der Velden, Volendamlaan 815, 's-Gravenhage.
498. H. L. Kruimel, Pellenaerstraat 9, 's-Gravenhage.
357. B. B. N. Jansen, Debussystraat 3, Leiden.

2739. L. J. Mostert, de Perken 5, Leersum (U).
1595. E. B. G. Lokerse, Krugerlaan 76, Gouda.
2541. Q. J. J. Lansbergen, Essenburgsingel 86 b, Rotterdam.
2340. Dr. D. B. Jochems, Prins Hendriklaan 225, Brunssum.

625. Mevrouw C. A. Smeets-Verkerk, Pöllesingel 5, Hardegarijp (Fr.).
198. H. J. van Straalen, Rooseveltlaan 25, Voorhout.

2578. Mevrouw E. A. N. van der Kuip-Zilvold, Kolhornseweg 20, Hilversum.
2508. C. van der Enden, Helmerslaan 79, Eindhoven.
1978. Drs. H. A. C. W. van Wijk, Veerstraat 47, Oude Wetering (Gem. Alkemade).
2158. J. F. van Vogelpoel, 1208 John Avenue, San Pablo, Californie (USA).

404. C. H. Teutscher, Nw. Keizersgracht 92, Amsterdam.

Overleden:
Tot ons leedwezen moeten wij U mededelen het overlijden van onze leden:

360. C. J. W. Gravendaal, Morsweg 160 hs, Leiden.
1128. Mevrouw C. Post-Verkaik, Liefkensstraat 8, Winschoten.

EEN ECONOMISCH PROBLEEM

Schuitenprotocol Dalen, 4 september 1684. Jacob Melchers ende Geert
Unicken ter ener en Aelle Schroers ter ander siden synde questioos dat Aelle
Schroers solde geseoht hebben dat Henderick Unicken soenne van Geert
Unicken en Henderickijn Melchers suster van Jacob Melchers, dat Henderick
Unicken ende Henderickijn Melchers te samen de eenne als kaatter en die
ander als katte na Schoenbeeck te samen solde uitmuissen vangen geweest
hebben ende dat sij die muissen tot Covorden hadden willen verkooppen
voor een stuiver ende dat sij geen meerder hadden konnen krigen als voor
ider muis een halve stuiver.

INHOUDSOPGAVE EN NAAMREGTSTER

Bij dit nummer zijn de inhoudsopgave en het register 1965 gevoegd. Het
naamregister is, evenals vorige jaren, verzorgd door ir. Th. P. E. de Klerck te
Winschoten. Mede namens onze leden mogen wij hem daarvoor onze harte-
lijke dank betuigen.
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