
M A A N D B L A D 
VAN H E T 

Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leeuw." 

Dit blad verschijnt oiuslreeks het midden 
van iedere maand. onder redactie van het 
bestuur en wordt alleen aan de leden Van 
het genootschap gezonden. Brieven te zenden 
aan den secretaris den heer F R E D . C A L A N D , 
Celebesstraat 89, en bijdragen voor het Maand
blad, met de daarop betrekking hebbende 
correspondentie aan den heer M . Ge. WILDEMAN, 
van Speykstraat 41, te 's-Gravenhage. 

Leden te 's-Gravenhage betalen per 
jaar. ƒ 10.00 

Zij, die buiten's-Gravenhage wonen ƒ 6 . 0 0 
De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe 

leden verkrijgbaar per jaargang ad f 6.00 
Advertentién in verband met bovenge

noemde wetenschappen per regel . / 0.20 
Afzonderlijke nummers niet verkrijgbaar. 

De redactie van het Maandblad wijst' er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de 
strekking of inhoud der onderteekende stukken. 

.N°. 1. X . I I e J a a r g a n g . 

Bericht. 

De leden van het genootschap worden beleefd verzocht, 
ten einde alle noodelooze onkosten op het innen hunner 
contributie te vermijden, deze per. postwissel te willen 
overmaken aan het adres van den penningmeester den 
heer R. P. VAN DEN BOSCH, Koningsplein 47 te 's-Graven
hage. 

Na 15 April zal over de nog niet voldaan zijnde 
contributiën worden beschikt, ook van de in Nederland 
wonende leden, met verhooging der kosten daar op 
vallende.. 

Tevens worden allen dringend verzocht, om bij ver
andering van woonplaats hun nieuw adres op te geven 

Avis. 

Dans 1'intérêt d'un service régulier, nous prions nos 
membres, d'envoyer, le'plus tot possible, le montant 
de leur abonnement pour 1'année 1894, è. Mons. R. P. 
VAN DEN BOSCH, trésorier de notre société, Koningsplein 47, 
la Haye. 

Passé le 15 Avril, nous ferons présenter les quittances 
a domicile. 

M.M. les membres sont instammant priés de nous com-
muniquer tout changement d'adresse. 

Tot lid is benoemd: 

F . P. Polderdijk Nieuw en St. Joosland. 

Het Genootschap is in ruil getreden met: 

Het orgaan van „Limburg, provinciaal Genootschap 
voor Geschiedkundige wetenschappen, taal en kunst", 
gevestigd te Roermond. 

Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis „Tax-
andria'", onder redactie van den Heer W. J . F . Juten te 
Bergen-op-Zoom. 

Verheffing in den Adelstand. 

Bij Kon. Besluit van den 13 Nov. 1893 is Mr. Eduard 
Pieter Schorer te Middelburg met al zijne wettige zoo 
mannelijke als vrouwelijke afstammelingen in den Neder-
landschen Adel verheven met het praedicaat van jonk 
heer en jonkvrouw. 

Aanteekeningen uit de Poorterboeken van Zierikzee. 
1302—1810. 

(Vervolg en slot van blz. 82, jaargang 1893.) 

1602. 25 Nov. Jan Sarragon, goudsmid, geb. te Sluis. 
1606. lOFebr. Andriaen Donisse (de Kater) schalie

dekker, geb te Bergen-op-Zoom, met 
Donis Adriaense, oud 4 jaar. 

1612. 18 Mei. Gerit Claesse Hodenpil, geb. te Delft, 
met zijn zoon Huyghe, oud 3 jaar. 

1613. 3 Juni. Hans van der Hellen, geb. te Middelburg, 
met Johannes, zijn zoon, oud l 1 ^ jaar. 

1613. 22 Oct. Frederik Rademaecker, geb. te Veere 
1614. 20 Dec. Jacques de Vos, geb. te Gent, met Jacques 

zijn zoon, oud 2 jaar. 
1616. 5 Mei. Ten verzoeke van Jkvr, Anna Campe, 

weduwe van Jhr. Willem van Berendrecht, 
is tot poorter aangenomen Jhr. Jacob 
van der Meer van Berendrecht, oud 18 
jaar en Maximiiiaan oud 4 jaar. 

1618. 26 Febr. Gornelis Liens, med. doctor, geb. te St. 
Maartendijk. 

1619. 20 Maart. Francois de Vos, geb. te Gent, borg zijn. 
broeder Jacques de Vos. 


