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Een minder bekende Bilderdijk
door

MR.

C.

BAKE.

Misschien had ik moeten schrijven: een minder bekende bron
voor de kennis van Bilderdijk, maar voor een opschrift ware dat
wel wat omslachtig.
Ik heb hier het oog op de aanteekeningen
van Bilderdijk op
de Korenbloemen
van Huygens (Leiden 1824-1825).
Voor zoover die aanteekeningen
zijn van taal- en dichtkundigen
aard, laat
ik ze rusten, maar ik wil er een poosje bij stilstaan waar zij kunnen strekken om Bilderdijks inzichten
op zedekundig en maatschappelijk gebied beter te leeren kennen, waar zij ons een blik
gunnen in Bilderdij ks persoonlijkheid.
Bladeren wij die aanteekeningen
eens door.
Bilderdijk hecht veel waarde aan eene Itooge geboorte. Dat een
vorst iemand beloont
met adeldom, vindt hij onzinnig.
>200
mag een vorst iemand met een reuzengestalte
belonen ! Wat
macht is in staat, hoe oneindig men zich die voorstellen mag, iemand
te maken dat hij een ander is dan hij is? En wat is hij dan
door ‘t wezen zijner ouderen gedetermineerd?
Nu, de gemaakte
Adel, met slavenbloed, onderscheidt
zich ook wel. Ex-erientia
doceat(r . (V. 118.)
Keurt Huygens het twcegmeckt af, Bilderdijk verdedigt het voor
sommige gevallen.
Als Huygens schrijft : >Of eer en is geen Eer
of ‘t is de loon van ‘t goedea, dan teekent Bilderdijk daarbij aan:
BJuist, dat is de waarachtige Eer-. Maar die bestaat ten aanzien
van deze waereld niet. Daar is een ronventioneZe eer, evenals een
conventianele kleeding, op welke geen prijs te stellen in de Maatschappij, den mensch belachen doet, veracht maakt, en hem de
Maatschappij
en de plichten daarin te vervullen (die even heilig
als alle plichten zijn) onmogelijk
maakt.
En hierom moet hij
deze eer handhaven, en dit behoort ook tot de getrouwheid
aan
plicht en geweten.6
Deze eer moet men evenals zijn rechten en
bezittingen tegen aanranding verdedigen.
’ »Is nu deze verdediging
mooglijk door het Oppergezag of de Rechterlijke macht daaruit
voortgevloeid,
zoo moet hierin, als in alles, de viodenta ~uris defe~sio op houden.
Maar is’ zij dus niet mooglijk, zoo is zij evenL
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zoo in dit opzicht geoorloofd,
als elders waar de openlijke of
rechterlijke
macht niet tusschen beide kan komen;
als b.v. in
een dadelijken aanval op den weg, in een aantasting bij inbreking
in iemands huis< enz. (V 130, waarheen ik tevens verwijs voor
hetgeen Bilderdijk er nog op laat volgen).
Een regel in Daghwerck geeft Bilderdijk aanleiding tot een lofspraak op het Romei~zscA~ Recht. Klaagt Huygens dat hij het
moe wordt, omdat het ons zoo vaak in onzekerheid laat, Bilderdijk
merkt op, dat wie niet afgaat op de >ductorenc, maar het Romeinsche recht zelf in zijne bronnen leest en beoefent, niet dobbert, zoo hij het wel doorLvroet heeft, en ook niet moe wordt
van het te beoefenen.
BL& Lìbrì
tt~~~z3iZe.s~
- voegt hij er bij
pzonder ik uit, als zijnde zonder grondbeginsel
of eenheid,
maar dobberende op veranderlij ken willekeur der Keizeren «.
De regels van Hu)-gens, in Hofwijck, die men m.i. niet al te
letterlijk moet opvatten :
denckt of ‘t mijn lust verdobbelt,
Dat ick soo veiligh sitt, en mijns gelijck soo tobbelt,
Soo dobbelt om sijn lijf. . .
wekken Bilderdijks verontwaardiging
op. BNeen, waarlijk niet g,
>In tegendeel, ‘t neemt het gevoel voor die weelde
roept hij uit.
gants weg; en die anders tegt, en ‘t niet slechts uit mode napraat, heeft de menschlijkheid
uitgeschud.
Elk ga in zijn geweten, en late den afgrijslijken Lucretius daar met zijn:
.

E

terra

magnum

altcuìus

sjvctarc?

Zaborcm,

‘t geen men en hem en elkander onbezonnen napraat, maar waarvan het verfoéilijke zich bij ~TUJ~~UJS
uitwerking of uitbreiding van
dit zeggen, aan ieder moet opdringena.
CV, 236.)
Over het danst
is Bilderdijk volstrekt niet te spreken.
Huygens acht een dansje nog zoo kwaad niet, voor een deugdzaam
mensch, maar Bilderdijk Zegt, dat het bij de Hervormde Kerken
altijd veroordeeld
werd, en het nog veroordeeld wordt >bij die
BInderdaad heeft het voor den onverstand en gevoel hebbenu.
vooringenomen
toeschouwer iets zoo verriederends dat ik zelf het
nooit, toen ik, in verwerping
van alle naauwgezetheid
omtrent
dergelijke aangenomen
gebruiken
opgevoed, het eerstmaal zag,
en zoo dikwijls het mij sedert voorkwam, zonder verontwaardigend
schokken der ziel en diepe weemoedigheid
bywonen of aanzien
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kon. Ook heb ik- altijd een jong onbedorven kind als het zijn
moeder of zijn vader zag dansen, in schreien zien uitbarsten.
Dit zijn feitenc.
(V, 298; ook wat daar volgt verdient de aandacht.)
Later (VI, 255)
komt Bilderdijk nog eens op dit onderwerp
terug.
Hij erkent, dat, in abstracto genomen, in den dans geen
misdaad ligt,
SMaar in den dans die tegenwoordig
bestaat is ‘t
een andere vraag,
Ik voor my heb ten minste uit den dans
meer’ zedelijk en lichamelijk jammer zien uitspruiten,
dan (om
iets te noemen) uit de kinderpokken,
En zoo de heerschappij
van den Boze ergens in kennelijk is, het is zeker in den dans.
Statige en zedige dansen kent men niet meer, en strijden met
den geest der eeuw. Alleen een processie naar de maat zou de
dans zijn moeten om praktisch zedelijk te kunnen zijn<.
Van het spel is Bilderdijk geen liefhebber.
Hij verklaart, dat
hij Brrooit aandacht aan eenig spel geven kon, maar het altijd
als een onlijdlijke kwelling van geest aanmerkte’waar
het verstand
of behendigheid
vorderde, en als verfoeibaar onzedelijk wanneer
er eenige zoogenaamde kans onder 1iep.a (Vl 24).
In het voorbijgaan
raakt B. de vaccinatie even aan, als hij
opmerkt,
dat ‘in vroeger tijden schatten met het bierbrouwen
gewonnen
werden, Ben zelfs nog in mijn kindsheid, waarin het
gebruik van den rooden Franschen wijn eerst opkwam, en met
eene dolligheid
doorgedrongen
werd, die ik bij niets dan het
doordrijven
der vacczkatie in later dagen vergelijken kan.a (VI,
175J
Opmerkenswaard
is hetgeen Bilderdijk schrijft over het strafeiz
van kinderen. c Het niet sparen van de roede werd voor een
plicht bij alle opvoeding gehouden . . . . Wat de slagen kinderen
toegebracht,
betreffen moge, bij eene goede en omzichtige opvoeding. kunnen zij (immers, dus meen ik ondervonden te hebben)
doorgaands ontbeerd worden ; doch in allen geval zijn zy eindeloos
beter dan het zij de kinderen te doen honger lijden, het zij hen
aan willekeurigen
nutteloozen
arbeid te onderwerpen ; het zij
eindelijk en vooral, hen door beschaming voor anderen te grieven.
Elk .Vader bedenke dit wel, eer hy zijn kind aan een schoolonderwijs overgeeft, waar dit helsche verdoemingsmiddel,
‘t geen
duizenden onherstelbaar
rampzalig moet maken, is ingevoerd ! a
(VI 183).
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In den eeredienst wil Bilderdijk
renvoz~d en zwaarheid.
c
Wel
hem die in eenvoud predikt
en die in eenvoud God prijst;
maar wee over hem die Rhetorica op den stoel der waarheid
brengt, en zijn lofzang uit het hoofd in plaats van het getroffen
hart haalt !c (VI 259.)
Ten slotte vermeld ik eene opmerking,
die Bilderdijk over de
verhouding
tusschen man en VYOUW maakt, naar aanleiding van
een van Huygens sneldichten : >Dit epigram rust op het oude
afgesleten Neerduitsche praatjen:
Em gucde VYOUZWis t’m Vrauw
zonder
Jzoufd, ‘t geen by ons van ouds zelfs in de uithangborden
verbeeld werd.
Doch waar de vrouw een /Loof2 heeft, scheelt
het altijd daaraan, dat de man er geelz heeft, en dan moet de
vrouw wel zijn plaats innemen.<

STEDEGESCIHEDENIS.
-Haagsche

Ooievaars.

In het rapport der Commissie bestaande uit de heeren L. A.
J. W. Baron Sleet van de Beele en R. C. Bakhuizen van den
Brink, benoemd tot onderzoek naar den toestand der Groote of
opgenomen
in de Verslagen en
Loterijzaal
te ‘s-Gravenhage
Mededeelingen
der Koninklijke
Akademie
van Wetenschappen,
afd. Letterkunde,
VI” deel, jg. 1862, blz. 265-294
- wordt
medegedeeld,
dat van onheugelijke
tijden her, de ooievaars de
BReeds in 1358 vinden
sieraden geweest zijn van de Groote Zaal.
wij melding gemaakt van de nesten dier vogels op de zaal, en
werden er nieuwe kaphouten
gezet, waarop zij moesten geplaatst
Sedert dien tijd vindt men herhaaldelijk
in de rekeworden.
ten behoeve van het tijdelijk verblijf dier
ningen voorzieningen
vol van hun vuil worden
Haagsche Ibissen. Twee wagenvrachten
uit den schoorsteen,
die daardoor
verstopt
was, weggeruimd ;
maar het heiligdom
dier bevoorregte
vogels blijft onaangetast;
en tot in de laatste tijden toe betuigen de rekeningen de teedere
zorg, welke er voor het onderhoud
der zes ooievaarsnesten op
het dak van de Groote zaal werd gedragen. «
Mr. C. BAKE.
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De Grafboeken der Kloosterkerk
zijnde

\

een

te ‘s-Gravenhage,

aanvulling
op c& registers
der graven in de Kloosterkerk
J. C. VAN DER MUELEN,
uitgegeven
in het Algemeen
Nederlandsch
Familieblad
van 1887.

W. BARON
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medegedeeld

door

SNOUCKAERT

VAN SCHAUBURG.

(Voortxettìng

van Nav.

LXIX,

door

179.)

VII Regel. (Zie van de Muelen bl. 65.)
No. I en l/z 2. den 16 January 1802 ‘s morgens begr. Margauetha
Catharina yosìena &Gyner.s, getransporteert
van Vuere.
den 5 Mey 1825 ‘s morgens begraven mejufvrouw
Helena
Ever?zaraha Schutter (ond 60 jaren).
den I 5 December
1828 begr. iohanna
van Hoogstraten
wede A?eyners, oud 70 jaaren van Ryswijk getransporteert.
den I I Maart 1838 is deze kelder digt gewulft om alzo by
vervolg van tijd voor. rekening
der kerk onderhouden
te
worden.
No. 5. den 24 December 1807 overgeboekt op de naam van den
Heere Sebnstiaan Cornedìs Nederburgh, ingevolge de acte van
verzoek aan mij als rentmeester geexhibeerd en pvergeleverd.
No. 7 en 8. den 26 November
1807 overgeboekt
op den naam
van den WelEd. Heer 1Mr. 7. y. Vaìsszére, uit kragt van
de akte van verzoek door den zelve, en de WelEd. Heeren
y. ff. Speërman en y. Cbrzjn Ter Bruggen, als voogden over
de minderjarige
erfgenamen van wyle Abraham Dame2 Guìcherit, den 27a ?dezer getekend en aan mij als rentmeester
geëxhibeert en overgelevert.
den 14 October 1823 ‘s morgens begr. rean Antoine Henri
Gaìcherìt. (Oud 10 maanden).
den 8 November 1825 bij avond begr. Hendrik AZexandev
Guicherit. Oud 8 dagen.
Hierbij gevoegd een briefje luidende :
Verklare ik onderge Jeati yeremìe Vaissiere, dat de grafstede gelegen in de 7” Regel No. 7 en 8, binnen de klooster
kerk alhier, abusivelijk door mijnen privé name gesteld, in
gemeenschappelijke
eygendom
is toebehoorende
aan myne
geweezene pupillen, descendenten van wijlen d’Heer Abr&zm

.
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Danz’ed Guìckertt, met namen Da&
DanìeZ, Jeanne Thodore
CuìZZemìne - MaxìmìZìaan Anne, en Johanna Antoìnetta COYnelìa Guìcherìt.
‘s Gravenhage, I Maart 1827.
J. J. Vaissiere.
gen 10.
den 2g Augustus
18 18 is deese grafsteede
overgeboekt ten name van den WelEerwaarden
Heer Beynardus
Verwe
Predikant in de Nederduitsche Hervormde,Gemeente
te ‘s Gravenhage, ingevolge acte van koop aan mij als rentmeester geëxhibeert.
den 31 Augustus
18 I 8 ‘s morgens begraven Hermanna
Elisabeth Agnes HuBer huisvr. van Bprnardus Vk~ey.
den 17 July 1820 begr. ‘s morgens Hermann Udrìc Verwey.
den I Maart 1837 is deze kelder digt gewelft om alzo by ,
vervolg van tijd voor rekening der kerk onderhouden te worden.
11,
12,
13 en 1/3 14. den 7 November 1807 overgeboekt op
de naam van de WelEd. Heer PZY. G. C. y. van Reenen uit
kragt van de akte van verzoek door den zelve, en de verdere
WelEd. Heeren S. van Nooten Jansz. en Mr. D. G. van den
Burg& als Executeuren van den testamente van Wijlen den
Heer Jan Cad
van der Upwìch en vrouwe Balthazavìna
Johanna Pasques de Chavonnes getekend
en aan mij als
rentmeester geëxhibeert en overgelevert.
den 23 July 1828 begr. Jonkheer Cornelìs Ysaac BZoys van
Treslong. Oud 64 jaaren.
14r/~ by I I en “Is by I 5. den 7 Januarij 1808 overgeboekt
op de naam van den WelEerwaarden
Heer J. Ter Maaten,
Predikant te Nooddorp
en de verdere erven van wijlen mejufvrouw
Sussmna de Rantre, ingevolge
acte van verzoek
aan mij als rentmeester geëxhibeert en overgelevert.
Gevuld in 1830.
17. den 28 December
1808 de voorsz. grafsteede overgeboekt op de naam van Jonkheer Hc&&
Baron CoZot d’Escury,
Heere van Naaltwijk,
Slydrecht
en Niemandsvriend,
als in
huwelijk hebbende Vrouwe Maria Sussanna FageZ, ingevolge
de acte van verzoek, ongeprejudicieert
hun regt van Eygen-,
dom, op dato dezes getekend en aan my als rentmeester geexhibeert en overgelevert.
den 27 September 1821 is deze grafstede overgeboekt ten
’
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naame van Maria Susanna Dòuaìrì&e ColZot &Escury, geb. Faged.
den 26 April 1833 is deze kelder overgeboekt ten name
van de Hoog Welgeboore Vrouwe Baronesse EZisabetk Henrìette Emelìe van TuyZZ van Serooskerken geb. CoZZot d’ Escury.
den I Mey is deze kelder digt gewelft om alzo bij vervolg
van tijd voor rekening der kerk onderhouden
te worden.
No. 18. den 7 December 1790 - deze grafstede overgeboekt enz.
Zie van der Muelen bl. 69.
den 20 Februari 1794 ‘s morgens begraven Louise Carolìne
WìZkeZmìna Daekne, een kind, geen recht.
den 22 Augustus 1815 ‘s morgens begr. RudoZpk Antkonì
MeZvìZZ van Carnbee. Een kind, oud 3 maanden.
den 31 Maart 1821, s’ morgens begraven Jonkheer Pieter
MeZvìZZ vaz Carnbée.
den 25 September 1828 overgeboekt ten name van Jonkheer
Isaac August MeZvìZZ van Cambee. !
den 22 Maart 183 I is deeze kelder digt gewulft om alzo bij
vervolg van tijd voor rekening der kerk onderhouden te worden.
VIII Regel.
,
No.
1.
Den 6 Juni I 8 I 8 is deze grafkelder verkogt aan en overgeboekt op Vrouwe Agatka Maria van 1300~12, geb. van, VeZsen.
den 12 January 1818 ‘s morgens begr. Antkony Jokannes
van Doorn.
den 5 April J 8 Ig ‘s morgens begr. Maria Anna van Velsen
wedt. y. C. H&e,.
den I Augustus 1821 begr. ‘s morgens Agatka Maria van
Velsen, wede. Antkony rokannes van Doorn.
overgeboekt
ten
den 21 Juny 1822 is deze grafsteede
name van der WelEdelen Heer Willem JFacobus Huygens.
den 20 Maart 1838 is deze kelder digt gewulft om alzo bij
vervolg van tijd voor rekening der kerk onderhouden te worden.
No. 2. (Zie v. d. ,Muelen bl. 72.)
den I April 1816 is de voors.
grafstede overgeboekt ten name van de Weled. Heer Mr. S.
1. B. van Rosevelt, wonende te Leyden, mede ten behoeve
van de verdere kinderen van wijlen Mr. 3okannes van Rosevedt.
No. 3. den 14 January 1823 is deze grafstede overboekt op de
naam van de WelEdele geboore Vrouwe AZetta J?!acoba van
der Hoeven weduwe van de Weledele gestrenge Heere Martìws Quìntyn Hartìngk
Cornam, ingevolge de acte van koop

*
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op dato dezes getekend en aan mij als rentmeester geëxhibeerd
en overgeleverd.
den 14 January 1823 ‘s morgens begraven.martinus
Quziztyn
Hartìngh

Comans.

den 20 Febr. 1832 is deze kelder digt gewulft teneynde
bij vervolg van tijd alzo ten kosten der kerk onderhouden’
te worden.
No. 5. Zie van der Muelen bl, 74.
den 13 Dec. I 808 ‘s morgens begraven Conradìna
Hetwìch
Wilhelmina Führmann.
den 12 Maart 1810 de voorsch. grafstede overgeboekt op
de naam van Juffrouw Eva Salonze Fiihmanu
zoo voor haar
zelve, alsmede ten behoeve van Haare zuster Juffrouw Maria
Margaretha
Heizrietta
Fihhnann,
als zijnde ingevolge testamentaire dispositie van wijlen Co~zrct&na Hetwìch
WìZheZmìna
Fiihrmann,
voor de helft eigenaresse van deze grafstede.
den 13 Maart
I 8 IO ‘s morgens begraven
‘t Lijk van
Hen&&
Sctiolt, geen recht.
den 27 Maart I 8 rg ‘s morgens begraven Pieter ZVz’&m
Leemans,
geen regt.
No. 6. (Zie van der Muelen bl. 74.)
den 20 Mey I 8og ‘smorgens begraven Mr. Francoisyacob
GaZZé.
den 2g Juny 1809 de voorss. grafstede overgeboekt
op
den naam van Mevrouw Catharìna
Lamìna
EZìsabeth de Roos
Wede. van wijlen den WelEd. Heer MY. F. J. GaZk ingevolge
de akte van verzoek aan mij als rentmeester geëxhibeert.
den 23 Februari 1813 ‘s morgens begraven Catharzha
Lamìna

EZisabeth
de Roos.
25 January
1814.
‘s Morgens
begraven
yohanna
AZatha
Mol, geen regt.
den 7 July I 8 17 is de voors. grafstede overgeboekt op de
naam van de WelEdele Heer MY. A’ìcolaas
Yacob GaZZé,
den I I January
I 822 s morgens begraven Comelìa
Sara
Kappeyne
van de CoppcZZu, een kind, oud een jaar.
den 5 September 1826 begraven Francoìs
yohan
Kappeyne
van de KopeZZo (oud I I maanden).

den

Deze kelder is den 4 Febr. 1836 digt gewelft om alzoo bij
vervolg van tijd van rekening der kerk onderhouden
te
worden.
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7 en 8.
Den 30 July 18 18 is deze grafstede overgeboekt ten naame
van de WelEd. Heer Joanncs
Henricus
Hz&elzs advocaat
generaal bij het Hoog geregtshof in ‘s Gravenhage ingevolge
acte van koop.
In deze grafsteede is overgebragt
het lijk van Johanna
Carré
wede. Adriaan
L&ygens, begr. in de nieuwe kelder
onder het koor den 18 October 1817.
den 4 Augustus 18 rg ‘s morgens begraven Hena’rz% DiederzX
Huygens.
Een kind.
den I 5 April 1820 ‘s morgens begraven een doodgeboore
zoon van Mr. J. Zi?. Hzygens.
den 3 I Mey 1820 ‘s morgens begraven een ongenaamde
zoon van de Heer A. Ze Clercq, geen regt.
den 26 Mey 1824, ‘s morgens begraven Adriana
Maria
Htiygens, oud 10 jaaren.
den 20 Maart 1838 is deze kelder digt gewultt om alzo bij
vervolg van tijd voor rekening der kerk onderhouden te worden.
No. g, Zie van de Muelen bl. 75.
den 3 September’ 1807, overgeboekt ten name van Mejufvrouw Sibrec~~e~z Elixabeth
Heringa,
mede ten behoeven van.
wijlen den WelEerw. heer Pred. Johames
Herzkga.
No. 10.
Den g Mey 1809 overgeboekt ten name van den WelEerwaarde Heer Wz’ZZem Carp, Predikant
bij de Engelsche
Gemeente in den Haag, ingevolge de acte van koop, op dato
dezes getekend, en aan mij als rentmeester geëxhibeert.
den 12 Mey 1809 ‘s morgens begr. Gerarda Sibilla Schwartz,
huisvrouw van den WelEerw. Heer W. Carp.
den 12 Mey 1809 uit het 9de graf in de 14de regel overgebragt in dit graf een ongedoopte zoon van den WelEerw.
Heer, W. Carp, begr. den 17 ] uly 1807.
den I I Maart 18 x6 ‘s morgens begr. Vrouwe Susanna

No.

Sophia

van

der

Hoop.

-

den 30 Juny 1821 ‘s morgens begr. WzZZem Carp.
den 22 July 1822 is deze grafstede overgeboekt ten naame
van den WelEerwaarden
Heere Chirtaan
Leomird
van den
Broek, Predikant bij de Hervormde Gemeente te ‘s-Gravenhage.
den 15 April 1824 ‘s morgens begraven Cor?zeZi.sAdriams
van

den

Broek.

10
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den 23 Januari
1828 begr. CorneZis Ahanus
van den
Broek, oud 13 maanden.
den 17 January 1832 is deze kelder digt gewulft om alzo
bij vervolg van tijd ten kosten der kerk onderhouden
te
worden.
No. 14 bij No. 13. Den 14 Februari
1827 is deze grafkelder
verkogt aan den WelEdele Heer Mahzus
Eyssel, Senior.
den 2 October 1832, is deze ‘kelder digt gewelft om alzo bij
vervolg van tijd voor rekening der kerk onderhouden te worden.
No. I 5 en 16.
Den I 5 April 1807 overgeboekt ten name van
de Heer Kraie YYzeodore de Ia FaiZZe, oudtste zoon van wijlen
Cornelis de la FaiZZe, ingevolge acte van verzoek aan mij
als rentmeester geëxhibeert en overgeleverd.
den 13 Juny 1807 ‘s morgens begraven fifadeZ&ze Sophz’e
Jeanne de la FaìZZe.
‘s morgens begraven Maria Gildot.
den g Mey 1812,
den 2 April 1813
‘s morgens begraven Jean Jacques de
Za FaìZZe.
den 31 July 1813
‘s morgens begraven Maria
Adriana
Haagen.
den 26 Maart 18 14 ‘s morgens begraven Jeanxe Cornelie
de Za FaìZZe.
den 24 April 18 17 ‘s morgens begraven 3ohanna Georgìua
van a%r Boon IK&cli, huisvr. van E. F. de Ia FaìZZe.
den 2 April 1824 bij avond begraven Adrianus
vvn de
Watering, oud 14 maanden.
den 30 July 1830 overgeboekt ten name van den WelEd.
Hr Ardrianus va?J de Wat&fzg,
Procureur bij de regtbank
van eerste aanleg zitting houdende te ‘s Gravenhage.
No. 17.
den 24 July 1820 is deze grafstede overgeboekt
op
naam van den Heer Jacob Ter Maten, ingevolge de acte van
koop, op dato ’ dezes getekend.
den I 5 Augustus 1820 in deze grafsteede overgebragt uit
de nieuwekelder
‘t lijk van Glunderana
Grz’en huisvr. van
J. ter fiaten.
den 5 Juni 182 I by avond begraven Ametta- Frederìka
‘PetroizeZZa Guinta d’AZbani.
Een kind.
den 25 Juny 1821 ‘s morgens begraven een ongenaamde
zoon van Pìerre Frederika Guìizta d’AZbanì.
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den 20 November
1824 ‘s morgens begraven Yacd Ter
Mate% (oud 76 jaren),
den 28 October 1829 overgeboekt
ten name van mejufvrouw Sofha Ter Maten.
*
den 24 Septemher 1830 zijn alle de lijken hier in staande
getransporteerd
na de Burgelijke begraafplaats.
Gevuld in 1832.
No. 18. den 16 September 1820 is deeze grafsteede overgeboekt ten naame van den Heer Johannes Gtaser, ingevolge
’ acte van koop op data dezes getekend.
den 27 September 1820 ‘s morgens begr. Edz’scebeth Jansen
Ligter huisvr. van YoZz Glaser.
No. 19. Zie van der Muelen bl. xg.
No. 20.
Zie idem bl. 80.
den 7 Deeember 1808 ‘s morgens begr. Va Henrietta SchiefeZ.
den IO December
1808,
de voors. grafstede overgeboekt
ten naame van Jonkv’ Ama Quiritia NO&, ingevolge de
acte van verzoek door dezelve op dato dezes getekend en
aan my als rentmeester geexhibeerd.
N.B. den 10 January 1837 verklaart r. P. n/oZ.stwed.
W. R&r
van alle regt van eigendom op bovenstaande graf
af te zien.
No. 21.
Zie van der Muelen bl. 80.
den Ig Maart 1812
begr. ‘s morgens Cornel& Christiaan
van Hoof.
den 2 I December 18 12 begr. by avond WaZranaSza Sophia
Louisa van HOOR, een kind oud 7 jaren.
den r g November I 8 19 by avond begr. Gysbertina Maria
Dr&pout.

den 23 Maart 1820 ‘s morgens
huisv. van MY. A. G. Dr$fhout.
den 13 Maart 1821,
‘s morgens

begr.
begr.

H.
MY.

J. Heeneman,
Antoni

Gerard

Drgfhout.

den ‘27 Juny 1827 overgeboekt
ten name van den WelEd.
Geb. Heer Hemams
LodewyK van Hoofl, zo voor zichzelve
als voor verdere erven van wylen Mr. A, G. Dr$~~hout.
den 23 Maart 1837
is deze kelder digt gewelft om alzo
bij vervolg van tijd ten kosten der kerk onderhouden
te
worden.
No. 22. Zie van der Muelen, bl. 81.
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den 30 Maart 1796 (by v. d. M. 1797) ‘s morgens begr.
Cornelis Casparus dc Komkg.
den 25 February
1801,
‘s morgens begr. het lijk van
Geerhart Willem Anthony BokeK.
den 3 October 1803 begr. Maria van S&zteZen, huisvrouw
van Do de Koning.
den I 8 October r Sog ‘s morgens begr. DO WiZZem de Koning.
den I 3 September 181s is de voors. grafstede overgeboekt
ten name van mejuffrouw
CorneZia Maria yacoba de Koning.
den 23 July 1837 is deze kelder digt gewelft om alzo b)
vervolg van tijd voor rekening der kerk onderhouden
te
worden.
1X REGEL.
.
No. I en J/2 2.
den 22 Mey 1801 is deze grafstede overgeboekt
ten naame van Sara Elizabeth van der Mcy, ingevolge acte
van verzoek, aan mij als rentmeester geëxhibeert.
No. 3 en 1/2 bij No. No. 2. (Zie van der Muelen bl. 82).
No. 6. den 12 January 1799, overgeboekt op de naam van yohama LiZZie, huisvrouw van yo/tannes Samz& Cassa, ingevolge acte van verzoek aan mij als rentmeester geëxhibeert
en overgelevert.
den I 5 February
18 14, ‘s morgens begraven
J7ohannes
Samued Cassa.
den 6 July 18 I 5 ‘s morgens begraven Tlieodora Betijemirza
Cassa van Rotterdam getransporteerd.
den 17 July I 8 I 5 ‘s morgens begraven CorneZia Frederica
Cassa .
den 28 October 18 I 5 ‘s morgens begraven Adviana LiZZie.
den 8 October 1818, ‘s morgens begraven “&hama
LiZZie,
wede 3: S. Cassa.
den 17 December
18 18 is deze grafsteede
overgeboekt ten
naame van mejufvrouw
~ohamza EZisabeth Cassa.
den 5 September
1822, ‘s morgens begr. Maria SebiZZa
van der Hoeveq huisvr. van Azthouy Willem Cassa van Rotterdam getransporteerd.
den I July 1830 overgeboekt ten name van D. Hr Cornelis
Anthony Cassa.
den 3 July 1830
is deze kelder digt gewulft om alzo by
vervolg van tijd door de kerk onderhouden
te worden.
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No. 7 en 8.
. Den 6 October 1807,
2/g van deze grafstede overgeboekt
ten name van Vr. Maria
Lc0p0Zdina Catharìna
vaiz Oyen
Douairière
valz Kretschmar,
ingevolge de acte van verzoek
aan mij als rentmeester
geëxhibeert,
zynde “is van dezelve
op den 31 Mey 1809 gesteld ten name van de WelEdele
Heer MP. Pieter vaz Bure~t en Vrouwe Catharina Beugsma
Echtelieden, als erfgenamen van gend drie portien, nam van
‘Is afkomstig van de Heer Otto Koetsch, ‘/5 van Jonkv” Anna
Koets& en ‘15 van Jonkve yo?zanza Emerentìa Koets&
den 7 July 18 17 s’morgens begraven Cornelia WìZheZmina
de yonge. Een kind.
Den 8 Juli 1818 s’morgens begraven een dood geboren
zoon van de Echtgenoote
van Br. yo/zs Coritelìs de Jonge.
IXe REGEL.
No. 11, 12 en 13. den 20 Mey 1808 overgeboekt
op de naam
van de WelEd. Heer Willem Parker, uit kragt van de acte
van koop op dato deses getekend en aan mij els rentmeester
geëxhibeert en overgelevert.
den g January r8og de voors. grafstede overgeboekt voor
de helft ter naame van Vrouwe yacoba Meria Parker, weduwe
RocJZeY, als eenige nagelate Dogter en erfgenaam van wijlen
den Heer WìZZem Parker, ingevolge de acte van verzoek op
dato dezes getekend en aan mij als rentmeester geëxhibeert,
zijnde de wederhelft
van dezelve op den I 5 Mey 1809 op
vertoonde
eigenhandige
brief van voorn. Ve 3’. M. Parker
wed. Roc/zer gestelt ten name van ran yacob Cau, Adrìana
yacoba Cau en de kinderen van wijlen Iman Meyizara? Cau
als gezamentlijke mede erfgenamen van voorn. grafstede.
den 31 Decbr. 1829 overgeboekt ten namen van den WelEdele Gebooren Heer Franc Dìederì,4 Cau, volgens behoorlijk
overgelegt consent.
No. 14.
den 6 April 1812
overgebracht
op de naam van den
WelEdele Heer Jean CoBstazstQ’n van Alderwerelt uit kragt
van de acte van koop op dato dezes geteekend,
en aan mij
als rentmeester geëxhibeert.
den I April 18 I 2 begr. ‘s morgens PetroneZZa Susanna
Elisabeth van AZderwereZt.
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December I 82 I s’ morgens begraven Louisa Maria
huisv. van H. W&hek.
Niet willen wulven en dus gevult.
No. 15 en 1/2 16.
den 24 December
1807 overgeboekt
op de
naam van den Heer Sebasfz’aalt Cornelis Nedehrgh,
ingevolge
de acte van verzoek aan mij als rentmeester geëxhibeert en
overgeleverd.
No. r7 en 1/‘2 16. den 13 April 1809 overgeboekt ten name van
den Heer R Mansvelt,
ingevolge de acte van koop door den
Nota y. 7. Verweert, en waar van copie authentiq door voorn.
nota op den 23 Maart r8og getekend aan mij als rentmeester
is geëxhibeert en overgelevert.
den I I July 18 I 7 s’ morgens begraven Maria
van RzjSwqk,
Wede Willem
van Stimners.
den 23 December 18 18 ‘s morgens begraven Adriana
van
Rzj.sw$=+ huisv. van Pr. Mansvedt.
den 23 December 1822 ‘s morgens begraven Pieter Mansvelt.
den 2g April 1823 is deze grafsteede overgeboekt op de
naam van den Heer Johannes
Mansvelt.
den I 2 December I 827 begr. Johannes
MansveZt,
oud 53
j aaren.
den 16 October
1829 overgeboekt
ten name van mejufvrouw Frederia
Brade Wede van den Heer ~o/~a~~nesMansvelt
blijkens testementaire
dispositie van den 8 Maart 18 15 voor
den Notaris A. van &t
Vzjvu Junior gepasseert.
den 2 1 Juny 1830 is deze kelder gewulft om alzo bij vervolg van tijd door de kerk onderhouden
te worden.
No. 18.
den qde January 18 10 de voorsz. grafstede overgeboekt
op de naam van de Heer Caspar Anthony
van Ourqk,
ingevolge acte van verzoek aan mij als rentmeester geëxhibeert.
den 24 November
1820 is deeze grafsteede overgeboekt
op de naam van den WelEd. Heer Mr. Antoni
GeravdDr$tiout, uit kragt van de akte van koop op dato dezes getekend.
den 27 Juny 1827 overgeboekt
ten name van den WelEd.
Geb. Heer ~Hernzanus
Lodew&k
van Hoof
zo voor zich zelve
als voor de verdere Erven van wijlen den Hr & Mr. A. G.
van
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Adderwerelt,

Drgfhout.

Gevuld

in 1832.
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Genealogische aanteekeningen betreffende
familie van Dam. (Amersfoort.)

de ,

DOOR W. E. VAN DAM VAN ISSELT.
i

XXIII.
(Voortzetting

en slot

van

Nav.

LXIX,

240.)

De verdere proceduren verliepen niet gunstig voor v. D. Reeds
Jan. 1690 had hij de verschenen rente à f 300 van de plecht,
groot! f gooo, die op zijn huis in de Lange Nieuwstraat gevestigd
was, niet betaald en de eerstvolgende
jaren bleef hij eveneens
Hierna
keerden
de
curatoren
nog één jaar rente uit.
in gebreke.
In 1694 werd op verzoek van commissarissen en rentmeester van
het convent van Abraham d’Oly a) als houdgrs dier plecht, overgegaan tot den adecretalen verkoopa van bedoeld huis. 30 April
1694 machtigde de vroedschap van Utrecht de burgemeesters en
gecommitteerden
om met de curatoren te overleggen omtrent de
regeling van den verkoop ten meesten pro(ìjte van de stad en de
geïnteresseerden. b) Nog in hetzelfde jaar diende de heer Willem
van Bunnick,
raad in de vroedschap en oud-schepen te Utrecht,
als rentmeester van dat convent, een medecrediteur
op den boedel
van mr. Jacob van Dam, oud raad-ordinaris
in den Ed. Hove van
Utrecht,
mitsgaders van mr. Jacob van Dam den jongen c) en
van Willem van Boekholt, capitain van een compagnie dragonders
ten dienste der Vereenigde
Nederlanden,
als in houwelyck hebbende Jacoba Catharina van Dama een eisch van preferentie in
bij het gerecht dier stad op dien boedel, voor zoover de kooppenningen
van het bewuste groote huis in de Nieuwstraat aanging. Bedoelde phuizinge en erve, staande en gelegen ten Westen
van de Lange Nieuwstraat
met zijn 2 uitgangen,
de eene met
een poortweg in de Nieuwstraat en de andere met een gang, uitkomende
op de Oude Gracht, met zijn kelders en kluizen en
verder getimmer en nog een kamer, staande in het Abraham Doli18

a) Men windt dien naam ook Abraham
Doli of Dolen gespeld.
Abraham
Dolensteegje,
dat op korten
afstand van en evenwijdig
loopt.
ó) Zie ook reeds de vroedschapsres.
16 April x694.
4 v. D.‘s jongste broeder.

Het klooster
lag in het
aan de Hamburgerstraat

.
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steegje
aan de voorsz. huizinge
behoorende,
was eertijds
door den
hiervóbr
genoemden
Jonker van Hardenbroek,
Heer tot Hardenbroek
gekocht,
terwijl
er 18 Jan. 1650,
ter voldoening
van de ontbrekende
kooppenningen,
ten behoeve
van het Abraham
Dolq-convent
een
plecht
van f gooo
door
den eigenaar
op gevestigd
‘werd tegen
een jaarlijksche
erfelijke
losrente
à f 450. J4) Blijkbaar
had v. D.
het huis verhypothekeei-d
uit den boedel overgenomen.
a)
Uit de
betrokken
plecht
blijkt
nog, dat er in 1650
een derde uitgang
was
in het Abraham
Dolysteegje,
terwijl
aan het huis een vóórplein
met
hof
was,
een schuur
met stalling,
wagenhuis,
keukens,
kelders
en 4 kluizen,
op de Oude Gracht
uitkomende.
De rente
dezer hypotheek
was later teruggebracht
tot 4 o/O.
De verdere
gang
van zaken
kan uit de genoemde
stukken
slet h ts worden
gegist,
15 Mei
1694 bedroeg
de schuld
van den
boedel
aan het convent,
met inbegrip
der rente, f 10454.
Toen
werd bij sententie
van preferentie
aan dat convent
f 6273 toegewezen, blijkbaar
de verkoopprijs,
Het tekort
à f 418 I vindt men
nog meermalen
vermeld ; met inbegrip
der rente was het in Mei
1710 tot f 6856 toegenomen,
Het schijnt,
dat J. v. D.‘s boedel
omstreeks
Mei 1708 opnieuw
onderhanden
genomen
is ; de definitieve
afdoening
vond
eerst
plaats
in Sept.
1710,
d.i. ruim een jaar na zijn dood.
Uit een
sententie
van het gerecht
van Utrecht
dd. L I Aug.
1708 blijkt,
dat dit gerecht
verschillende
bij name
genoemde,
ook bij de
definitieve
afwikkeling
van den boedel
te vermelden
crediteuren
opriep
om hunne
eischen
van preferentie
en concurrentie
in te
dienen.
Voorloopig
ging het om een actief van f 3429, zijnde
de som van 2 batige
sloten,
door den procureur
bij het gerecht
der stad Utrecht,
van Hees, als een der doòr dat gerecht
gestelde
curatoren
over den boedel
van Mr. J. v. D. den ouden ingeleverd.
Preferent
werden
verklaard
de H.H. Gecommitteerden
van deser
stads finantiekamer
met f 150 voor 2 jaren
familiegeld,
‘t laatste
verschenen
in 1692, bedragende
jaarlijks
f 75. U) r
zg Mei 1709 transporteerde
genoemde
van Hees aan den heer
a) Zie blz. Ij.
Men lette op de gdijkluitlmde
\rrvnltingen
: 18 Januari.
6) IIoofdof familiegeld,
ingesteld
m de l’rovincie
bij res. St. v. Utrecht
6 Alei 1672,
De hoogste
(5de
in ‘verband
met den o&log
met Frankrijk,
met ingang van I April t.v.
klasse)
betaalde aanvankelijk
48 stuivers
per hoofd en per maand; het gezin werd bij gehuwden
in deze klasse steeds op 6 hoofden
gerekend.
De belasting
werd in 1675, ‘78.en
Toen
betaalde
men in ronde som en per jaar maxi‘79 gecorrigeerd
en genmplieerd.
Groot l’lacantboek
Provincie
en
num f ISO, dan f 125, f IOO, enz. Zie H. van de \Vater.
Stad Utrecht.
Deel 2, blz. 593,16 enz.
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Jacob van Montfoort
vijf achtste parten in de helft van.omstreeks
IO
morgen land, gelegen op Wiltenburgh
a) onder Bunnik en
Vechten. 42) Voorts vindt men in den bundel stukken betreffende
den eisch van het Abraham Dolenconvent 38)eene noch gedateerde
noch geteekende
memorie
Domme UEd. Achtb. omtrent
het
achterwesen, tgeene deselve wegens het convent van Abraham
Doli ten laste vande insolvente boedel van mr. Jacob van Dam,
de ouden te pretendeeren
hebben, te berichten,<
vermoedelijk
omstreeks 1708 aan de vroedschap of aan de rentmeesters van
het convent ingediend.
Daaruit
blijkt, dat destijds onder het
gerecht van Utrecht
een som van f ro.885 geconsigneerd
lag,
behoorende tot v. D.‘s boedel.
>Om, te procedeeren bij preferentie
en concurrentiec was daartegen o.a. aangegeven: door Bmr. Jacob
van Dam (de jonge) 6) wegens zijn moeders en grootouders besterff om daarmede
te mogen werden geprefereerd<
f 32000 ;
door vroue Jacoba van Dam, wede van de Heer Willem van Boekhold c), ter saecke als vorenc f 7264. Voorts werden als concureerende schulden o.a. nog genoemd procureur Johan Wechter
met f 7370 wegens de erfgenamen
van de onder benefice van
~.inventaris aanvaarde nalatenschap
van de juffrouwen
Marie en
Agnes de Merode voor goederen, door den voornoemden
Heer
v. D. de oude uit de nalatenschap van gemelde jufferen aonder
zit h geslagen <; voorts de bovenvermelde f 4181 voor het convent
van Abraham d’Oli en f 173 voor den rentmeester van het Margarietenhofje.
Alvorens de questie van preferentie en concurrentie
te beslissen, had het gerecht van Utrecht eenige H.H. gecommitteerd om overleg te plegen met de verschillende eischers. Het
voorstel, dat het convent bij accoord uit genoemde som f 3000
ontvangen
zou, werd verworpen
èn door mr. Jacob van Dam
de jonge èn door mevrouw’ Boekholt.
Later kocht procureur
Wechter ook de pretentiën
dezer beide laatsten, tezamen ruim
f 39.000
groot, voor f 340 ( !), zoodat er nu nog slechts één groote
schuldeischer in den boedel was.
Uit een civiele sententie van het gerecht van Utrecht dd. 5
/
Oct. 1709
waarbij alle eischers gedaagd werden om voor
a) Dit land was afkomstig
van de ouders van mr. J. v. D. major.
Familie
van Montfoort transporteerde
het 27 Nov. 17x7 weer aan mr. Willem
van Dam (geb. x690, ob. 1778.)
Zie de genealogische
aanteekeningen-van
Dam.
VL
6) Zie noot cpop bl. 15.
c) Zie voor haar o. m. bl. 172/3.
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schepenen te verschijnen, partijen te hooren en zoo mogelijk tot
overeenstemming
te geraken blijkt, dat procureur van Hees
als van Dam’s curator 4 Dec. 1708 tal van diens vaste goederen
verkocht,
waaronder de helft van een huis binnen Utrecht aan
de W. zijde van de Lijnmarkt
tusschen de Zaelstraat en de Boterstraat a) ; een huis aan de 0. zijde van de Ambachtstraat
(15
Mei 1709 door van Hees als curator vbór het gerecht van Utrecht
getransporteerd) ; het Bbovenste gebrq-ckc
en het aerdewerck van
het bolwerk, genaamd >de Morgenstar«,
gelegen aan de wallen
van de stad ten W. van de Weerdpoort b) ; een hofstede met 23
morgen land op het Catwijkerveld
onder Werkhoven c) ; een huis
met erf, staande onder het gerecht van Westbroek ten N. van
de Overeindsche vaart bij het dorp; een akker land, gelegen op
Hateveen
onder
het gerecht van het Hooge Land;
6/s part
in de helft van omstreeks
IO morgen
land op Wiltenburg
(Bunnik en Vechten) d); een plecht van f 2000,
dd. 8 Mei 1686,
op een hofstede en 52 morgen land, gelegen te Emmikhuizen
onder Renswoude ; 5/8 part in een plecht van f IOO dd. 20 April
1612 en in een plecht van f 200,
IE Febr.
1612 gevestigd op
zeker huis binnen Amersfoort in de Muurhuizen op den hoek van
de Koekoekstraat E); verschillende lijfrentebrieven
tot een bedrag
van f rg8 jaarlijks ten laste van de generale middelen ‘s Lands
van Utrecht,
alle ten lijve van mr. Jacob van Dam de oude;
voorts de lijftocht,
die hij zijn leven lang had aan de overige
goederen zijner overleden huisvrouw,
en ook een erfpacht van
f 8.- ‘s jaars, gaande uit een huisje te Spengen.f).
Met inbegrip der renten en paqhten bedroeg het actief, in deze sententie
vervat, f 8415, waarvan na aftrek der kosten f 766 E overbleef.
Onder de schuldeischers werden, wat de familie betreft, genoemd
mr. Jacob van Dam de jonge, Evert van (der) ‘El, als in huwelijk
hebbende
Agnes van Boekholtg)
wegens aan mr.~ J. v. D. gen) Vergelijk
blz. 172.
6) Vergelijk
blz. 236, noot CZ).
c) Vergelijk
blz. 224, 226/7 en 233.
d) Zie blz. 174.
e) Plechten,
afkomstig
van zijn grbotvader
Peter van Dam.
Zie de genealogische
teekeningen-van
Dam, X111; vergelijk
ook blz. 236.
f)
Uit al deze 5/* parten (vergelijk
ook blz. 17) valt af te leiden, dat mr. J. v.
den boedel
van zijne ouders
de erfdeelen
van 4 der 8 kinderen
in tal van kleine
tingen overgenomen
had.
8) Het is mij niet mogen
gelukken
deze persoon
thuis te brengen.
Was zij
kleindochter
of een zuster
van zijn genoemden
schoonzoon
Willem
van Boeckholt?
vermoed
dit laatste, daar Ferwerda
in de genealogie
van Dam vermeldt,
dat W. van
holt en 1. C. v. D. overleden
zijn zonder kinderen
na te laten.

aanD. uit
bezitv. D.‘s
Ik
Boeck-
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leende f 100 en Vrouwe Jacoba Catharina
van Dam, weduwe
Boekholt.
5 Sept. 1710 kwam het tot een definitief accoord. Bij sententie
van het gerecht dd. 16 d.a.v. was de verdeeling geregeld van de
toen overschietende
f 10.823 (som der baten, uit beide sententiën
voortgevloeid).
De H.H. gecommitteerden
ter finantie van de
stad werden wegens het convent van Abraham d’Oly preferent
verklaard voor f 3500 in plaats van f 418 1, aan die plecht resteerende, en nog met f 200 voor het Margarethenhof.
Aan een
groot aantal kleine schuldeischers werd 80 o/. toegekend;
daaronder bevond zich nog een som van f 108 (werd f 86.50) voor
Dirck van Hoorn Bwegens kostgeld bij (door) Pieter van Dam
verschuldigd c a), enz. De verschietende ruim f 6546 werden toe. gekend aan procureur Johan Wechter, als gemachtigde
van de
erfgenamen-de
Merode en als kooper van de actiën, die Jacob
van Dam de jonge en Bmevrouw de wed. van de hr. majoor
Willem van Boeckholtc op den boedel hadden ingediend. 42)
Hiermede waren de processen ten einde; mr. J. v. D. was inmiddels overleden. b) Hoewel zij niet het stellig bewijs schenken,
dat zijn geheele boedel in de war was - het ging hier immers
hoofdzakelijk
om enkele, door v. D. bestreden pretentiën - is
het waarschijnlijk,
dat hij zijn laatste levensjaren in behoeftige
omstandigheden
doorbracht;
ook de verhuizing naar Vianen in
Sept. 1692 wijst in die richting.
Echter komt mr. J. v. D.‘s naam
nimmer voor als gedaagde op de stadsrollen van Vianen, waar de
schepenen beslissing namen o. m. inzake alle schulden voor niet
voldane leveran tiën sg0).
Bij zijn testament dd. 22 Juli 1704 vóór notaris H. van Woudenbergh te Utrecht bepaalde zijn jongste broeder, Jacob minor:
BDes sullen de voors. myne susters c) nae myn overlyden
uyt
Bhetgene ik haer naelate aen myn broeder den Oud Raad van
BDam alle jaren uytkeren en betalen twee hondert gl. (als hy
>het tot syn onderhout
van noden sal hebben.)a
CZ) Hier wordt
bedoeld
v. D.‘s oudste zoon, Peter Geraert
van Dam, Heer van den
Omloop
van St. Marie te Utrecht,
Vergelijk
blz. x71/1, alsmede de genealogische
aanteekeningen-van
Dam. XVI.
6) Zie blz. 169.
c) De ZZ toen nog levende
zusters van consul van L)am waren Elisabeth
(ob. Utrecht
4 Jan. 1711) en Mechteld
(ob. Utrecht
16 Febr. 1711).

,

20

GESLACHT-

EN

WAPENKUNDE.

Uit dat testament blijkt voorts, dat mr. J. v. D. van zijn neef
mr. Pieter van Dam f 2400 geleend had, rentende 3r/2 “10 (borg
Jacob van Dam minor), welke som na den dood van dezen laatste met
de verloopen rente uit zijn boedel aan de erfgenamen van mr. Pieter
van Dam uitgekeerd worden moest. Jacob v. D. minor stelde blijkbaar
weinig vertrouwen in het finantieel beleid van zijn ouderen broeder,
want hij bepaalde omtrent de administratie
van zijn vermogen,
waarvan zijn 2 zusters het vruchtgebruik
zouden hebben, o.a.
>En dient tot advertentie en naricht, dat er wigtige redenen en
Boorsake syn, waeromme ik buyten dese directie en administratie
Bmoet ,houden
en secluderen, myn broeder den Oud-Raad
de
BHeer en mr. Jacobus van Dam en syn quaedaerdigen
soon, den
agewesen Karthuyser. a)e 30)
In een postscriptum, dd. 30 Sept.* 1708 te Utrecht werd daaraan
nog toegevoegd amyne klederen en lywaet, en voorts al1 ‘t geene
Btot myn lyff behoort, maak ik aen myn broeder den Oud-Raad,
Bals ook de eyken kas, daer myn lywaet in 1eyt.a 30)
Toen v. D.‘s dochter Jacomina Catharina in Oct. 1714 in behceftige omstandigheden
te Vianen overleden was, kwam de reeds
genoemde Johan Wechter, notaris te Utrecht,
I Juni 17 15 als
gemachtigde
van de erfgenamen
van den onder benefice van
inventaris
aanvaarden boedel van de juffrouwen
Marie en Agnes
de Merode vóór het gerecht van Vianen en verklaarde vernomen
te hebben, dat 5 obligatiën, te zamen + f 4600, staande ten name
van die juffrouwen en ten laste van de provincie Utrecht, gevonden
waren onder de papieren van Catharina van Dam, Bin haar leven
weduwe van den majoor Willem van Boucholtu;
dat Dden oud
Raadsheer van Dam, de vader zal. van de gem. weduwe Boucholt,
die obligatiën voor de genoemde juffers, wier zaakwaarnemer
hij
was, in bewaring hebbende, met zich genomen had, toen hij zich
van Utrecht naar Vianen retireerde en zijn boedel onder curateele
was gesteld.
Na zijn dood waren die obligatiën
onder de genoemde wede Boucholt gekomen.
Als manifest bewijs, dat v. D.
er geen recht op had, was een appointement
van de Staten, dat
suppliants principalen gemachtigd
waren de renten der obligatiën
ten comptoire
(te Utrecht) af te schrijven, wat zij nu reeds 24
jaren gerust en zonder interruptie
van den oud-raadsheer v. D.
of van den curator in zijn boedel hadden gedaan.
Daarom som.
a)

Vergelijk

blz.

172.

,
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meerde suppliant mr. Hendrik van Dortmont,
advocaat, als secretaris van Vianen en in die qualiteit curator over den boedel van
de weduwe Boucholt,
om de obligatiën en verdere papieren van
de dames de Merode af te staan. Het gerecht stelde het verzoek
in handen van den curator om schriftelijk
bericht en besliste
14 Oct. 1715, dat de obligatiën tegen afgifte van een ontvangbewijs aan den eischer zouden worden overgegeven.‘*s)
Behalve de reeds genoemde processtukken
ligt in den bundel
nopens den eisch van het Abraham Dolenconvent
n) een papier,
dat noch een jaartal noch een handteekening draagt, vermoedelijk
dagteekent van 17 zo, omdat de raadsheer Jacob van Dam er als
Boverledena op voorkomt
en dat blijkbaar gediend heeft bij de
Bedoeld stuk, waarboven als nummer
afwikkeling van zijn boedel.
.?6 ‘staat, luidt als volgt:
>De oude Pieter van Dam heeft nagelaten
agt kinderen,
te
zweten vijf soons en drie dochters.
>D’ outste soon Jan van Dam is overleden tot Constantinopolen.
b)
)De 2~ Willem is collonel geweest in Spangiën.
>De 3” Pieter is overleden in Indiën. c)
BDan is d’ Consul hier overleden (= te Utrecht, waar ook zijn
broeders boedel werd afgewikkeld).
>De raedshr. Jacob van Dam overleeden te Vianen.
,En zijn de drie dochters hier bekent geweest.< d)
De izandteekenzhg van mr. J, v. D. komt voor onder de reeds
genoemde acten dd. 15 Jan. 1641 0. S., lg Febr. 1643, 20 Oct.
1649 en 16 Jan. 1650, ook in den bundel stukken van het Hof,
in 1693 van v. D. overgenomen P) en onder 2 hiervoor genoemde
notarieele acten van 1692 en 1700.f)
Zijn handteekenmg
met
die zijner echtgenoote Maria Soest van Nyvelt komt voor onder
hun testament van 17 Dec. 1646.
a)

zie

blz.

Ij.

b) Mr. lohan van Dam, gouverneur
van Banda 1661, extra-ordinarir
Raad van Indië
1663, gouverneur
van Amboina
1664.
Hij overleed
te Constantinopel
27 Au,gustus
1677
N. S., wat reeds door mij gevonden
was.
Zie artikelen
van mijne hand nopens hem in
de Bijdragen
tot de ‘Taal-, Land- en Volkenkunde
van Ned. Indië. 7de Volgr. VI. Indische
Gids van Jan. en Febr. 1908; Navorscher
1908, blz. 522 e.v.
c) Hoogstwaarschijnlijk
is Willem
v. D. in Indië gestorven
en Pieter v. D. kolonel
geweest in Spannrchen
dienst.
Vergelijk
de genealogie
van Dam bij Ferwerda.
d) Nl. Digna, Elisabeth
en hlechteld
v. D. Zie, onze genealogie
bij Ferwerda.
e) Zie bl. x69.
f)
Zie bl. 2341.5.

’
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Ook komt zijn handteekening
voor onder een brief, door hem
g/Ig Juni r6go uit Utrecht geschreven aan Professor Antonius Matthaeus te Leiden.
Beide families waren uit Amersfoort afkomstig
en onderhielden
de voeling nog. Mr. J, v. D. schreef in genoemden
brief, dat hij juist uit Brussel teruggekeerd
was, waar hij één
maand vertoefd had. Hij dankte voor de toezending
van een
exemplaar
van Matthaeus,
boek: de Rebus Ultrajectinis
et de
bello cum Covordensibus.
v. D. had wel gewenscht,
dat zijn
broeder, de oud-consul van Smirna, zijn rariteiten,
boeken en
schrifturen van daar herwaarts had kunnen brengen om Matthaeus
daarvan kennis te doen nemen, doch door de zeer zware aardbeving omtrent 2 jaar geleden was alles verwoest en verbrand. a) 44)
De echtgenoote van mr. J. v. D., Maria Soest van Nyvelt, was
een dochter van Gerrit Willemsz. Soest en van Jacomina van
Zuylen van Nyvelt, hetgeen blijkt uit het volgende, woordelijk
ontleende aan een genealogie van Zuylen van Nyveld, door Drakenborch opgesteld. 45) Het cursief gedrúkte geeft de bronnen aan:
Amelis v. Zuylen van Nyvelt b)
tr. 1e Catarina van Bloys van Treslong
Jl.

Jacoba (Jacomina) v. 2. v. N. c) geb. 19 Dec. 1583
te Utr. 27 Mei 16 rg Gerrit Willemsz. Zoest.
Zij was eerst juffer te Oudtiyck d) en troude naderhand
in
weerwil van haar vrienden Gerrit Zoest, een sydelaken verkoper
te Utrecht.
Atteveld.
NeZ~ich van WE&? getuigt, dat de vader van Gerrit geweest is
Willem Aertsz. Soest, messemaker te Utrecht in het Claverblad
en dat sy met hem doorgegaen was. Het is dan waarschijnlijk,
dat syn moeder was Geertruyt
de Le’euw, die als weduwe van
Wm Aertsz. Soest te Utr. overluyd werd 12 Oct. 1643.
Drakenborch.
Gerrit Willemsz. van Zoest en Joffr, Jacomina van Zuylen van
ti), Zie voor deze ramp te Smirna in 1688 o.a. van mijne hand; Bijdragen
voor Vaderlandsche
geschiedenis
en oudheidkunde.
Vierde reeks. Deel VI, Afl. I en 2.
b) Hierdoor
is ,de naam van v. D.‘s zoon Jacobus
Amelis i. D. verklaard.
Hij droeg
mede een naam der van Zuylen’s.
c) De eenige
dochter
van Mr. 1. v. D. heette Jacomina
Catharina
naar haar grootmoeder en overgrootmoeder,
hier vermeld.
d)
Wil allerminst
zeggen, dat zij non was of in een klooster
ging: integendeel
trokiien
slechts
Protestanten
praebenden
of rente-uitkeeringen
uit de goederen
van de 5 voormalige kloosters
Oudwijk,
Wittevrouwen,
St. Servaes,
Mariëndaal
en Oostbroek,
waarvan
de inkomsten
beheerd werden door de Ridderschap.
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Nyvelt, beyde wonende binnen Utr., hebben haer huwelyk doen
aanteekenen
by ‘t gerecht der st. Utr. 1619 22 meya), welk
huwelyck voor Heurnius en van Weede schepenen der st. Utr.
gesolemniseert
is 27 Mey d.a.v., adducerende de voors. conthoralen voor de voors. gecommitteerden
haer soontje voor desen
by malkander
geprocreesd, oud wesende seven vierendeel jaers,
genoemt Willem, ende versochten, ’ dat het voorn, haer kind voor
echt en wettelyck bij een yder gehouden en geacht mocht worden.
HuweZ@,#s Register. b) Uit dit huwelijk is gesproten Maria Soest
van Nyvelt, anno 1646 12 Mey getr. met Mr. Jacob van Dam,
’
ad+ voor den Ed. hove van Utr. Trouwboek
Kerkenraad.
c)
T.Jit deze gegevens is tevens het ontstaan van den naam Soest
van Nyvelt verklaard.
Een ander gegeven omtrent
haar afstamming,
tevens een bevestiging van haar huwelijk, blijkt uit het archief van het Kapittel
van St. &Marie te Utrecht.
>De mensurnaelkamer
2~
en 230 thinserve.
Gerrit Soest (eigenaar) in de plaetsche van Willem Aertss. Soest,
tot het 220 en .23e huysen, dat alsnu tot één huys gemaeckt is,
te zamen, en2.a In margine staat, als nieuwe eigenaar: >De E.
Heer van Dam, advt voor den Ed. Hove van Utrecht als man
en voocht van syn Ed. huysfrou Joffrou . . . . van Soest, de dochter
van den Tiensheer Gerrit van Soesta. 46)
,Het xxije huys: Mr. Jacob van Dam als erffg. nomine uxoris
Daar blijkt ook, dat
van Gerhard Soest, Thinsheer. a 47) (1662).
het erf No. 23 in 1623 Willem Aertsz. Soest toebehoorde.
>Memoriën van antwoord en dupliek van Gerard Soest op den
eisch voor het gerecht van A. C. van Wyckersloot
(door zijn
moeder aan Soest verwant), dat een stulpkelder (grafkelder)
in
de Buurkerk
verklaard wordt gemeen te zijn tusschen de erfgenamen van advocaat Soest en niet de speciale grafkelder
van
de Thinsheeren
Soest, 1648.~ 4*) Als advocaat treedt op Jac. van
Dam.
De eisch werd door het gerecht ontzegd.
De kelder was
niet gemeen gebleven onder de erfgenamen van advocaat Soest,
‘7) Trouwboek
voor schepenen
van Utrecht:
van Suylen van Nyvelt,
beyde wonende
binnen
n) Lees: ,Trouwboek
voor schepenen
van
vindt men niets omtrent
dit huwelijk.
c) Vergelijk
blz. 163/.+ van mijn artikel.

Gerrit Willem&
Soest ende Joffre. Jacomina
deser stadt Utrecht.
Utrecht.
In het eigenlijke
huwelijksregister
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doch al over de IOO jaar van de Thinsheeren.
Advocaat Gerard
Soest zal., raetsheer van zijn Gen. van Brederode, had hem laatstelijk bezeten als Thinsheer
en den kelder verbouwd tot een
stulpkelder, waarin slechts met zijn toestemming begraven worden
mocht. 4g)
De doop van Maria S. v. N: is door mij te Utrecht niet gevonden.
Het doopboek der Jacobikerk begint met 1612,
dat der
andere kerken met 1626. Zij is derhalve vermoedelijk voór laatstgenoemd jaar, doch op zijn vroegst in 1620 get>oren, wat met
hutielijk in 1646 zeer wel overeen te brengen is.
Verdere gegevens omtrent hare familie zijn nog:
1621.
13 Jan.
Jacomina v. 2. v. N. wordt door opdracht van
van Jo’ Jacob v. 2. v. N. (die blijkens een bijgevoegde acte haar
broeder was) beleend met het zesde part van sekere hoeve lands
aan de Nieuwe Vaart.
Voor haer heeft als man en voogd eed
gedaen Gerrit Soest. $9)
Aengebracht
(= aangegeven).
1633.
2*/1 (28 Jan.) dom. gro.
buerk. (Dom groot en Buurkerk geluid) duytsche huys (plaats van
begraven). 28/1 : Joffr. J acomina van Zuylen van Nyvelt, huysfr. van
Gerrit Soest, nalatende hare man ende een echte onmundich kynt. n)
Duytschen huys b) (plaats van begraven) f 10-0
(kosten). 17)
Zij werd als volgt overluid:
>1633.
XXI Jan. in ob. et fun.
nobiliss. D.nae Jacominae de Zuylen a Nyvelt, uxoris Gerardi a
Soest. a 60)
12 Aug.
1661
maakte Gerardt Soest, Tinsheer van den Omloop,
zijn testament vóór notaris N. de Cruyff te Utrecht.
Behoudens
enkele praelegaten
maakte hij daarbij tot zijn eenige en universeele erfgenaam Joc Maria Soest van Nyvelt, des testateurs lieve
dochter, huysvrouwe
van Mr. Jacob van Dam, advocaat ‘s Hofs
Na haar dood zouden des ‘testateurs goederen op
van Utrecht.
hare kinderen overgaan ; zijn ongehoorzame zoon Paulus, geprocreeerd bij Maychgen
van Doorn, werd onterfd. 23) Gerard Soest
overleed te Utrecht
16 Dec. 1661 ; zijn dood werd den 23ste*
d.a.v. aangebracht (= aangegeven). 23)
De tak der v. Z. v. N.‘s, waartoe Jacomina behoorde, is in het
midden der 17de eeuw uitgestorven.
CZ) Het hiervtór
genoemde
zoontje
kind alleen de dochter
Maria over.
b) Zie noot a) van blz. 168.

Willem

was derhalve

inmiddels

overleden;

als echt

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.

25

Korte,
doch volkomen
gelijke
gegevens omtrent
deze van
Zuylen van Nyvelt’s vindt men nog in de z.g. dollectie Booth
in het Rijks-Archiefdepot
te Utrecht. 51) Daar blijkt:
BAmelis
van Zulen van Nyvelt, Jacobssoon had getrouwd Jofr. Catharina
Onder de kinderen komt voor: ;oJacob-,
van Bloys de Tres1ong.a
mino t’ Oudwyck a), mishylict aen 2oest.a Amelis v. 2. v. N. is ,
zoon van Jacob, Heer van Hoevelaken, verlydt met Geresteyn I 533,
trouwt 20 Jofr. Judith van Renesse van Cuylenburch. “1)
Dé families Soest en van Nyvelt komen onderscheidenlijk
reeds
in I 5 10 en in 154g/5o
in de vroedschap van Amersfoort voor. 5e)
te Utrecht
Mr. J. v. D. heeft zijne vrouw echter vermoedelijk
Ieeren kennen, waar hij studeerde en zich als advocaat vestigde,
zij blijkens hun huwelijk woonde.
AANTEEKENlNGEN.
42)

Zie ook de civiele sententiën
van het gereclit
der stad Utrecht
op de genoemde data.
4r) UnjversiteitsRegisters
van sententiën,
enz.
43) Gerechtelijk
archief
van Vianen.
Brieven
aan professor
Antonius
Matbibliotheek
van Utrecht.
Handschl ifren. NO. 999.
thaeus
te Leiden.
45) Bij den heer J. W. des Tombe
te de Bilt.
4G) Register
van
van deken
en kapittel
der kerk
van St. Marie
outeygens
en uitgangen
ende thinsen
45) Supplem:nt
op catalogus
oud-archief
stad Utrecht,
No. 599. 4,p)) Cat ’ Utrecht
16..
5’)) Navorscher
1891, blz. 95.
talogus
id. So. 35~8.
‘7 Leenregister
van Utrecht.
61) Rijksarchief
Utrecht.
H. S., 464, p. 589. s2) van Bemmel.
Amersfoort,
11, blz. 535 e.v.
a)

Zie

noot

d) van

blz.

zz.
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(Voortzetting

Das Wappen

‘der Van Lynden,
& Aellst-Erbschenk

van

Nav.

+
LXVIII,

159.)

heren van Lienden,JDeest
von Geldern.

Die aus den heren van Linne, bei Crefeld, nach der vorstehenden Beweisführung,
hervorgegangenen
Von Lynden, in Geldern,

I
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führen urtkundlich,
seit 1333 bis auf den heutigen Tag ein Kreuz
als ihr heraldisches Symbol, dessen Ursprung
in der Vasallenschaft des Gründers der Linie (Didderic van Lynden [Ermengarde
van Keppel] zum Bischof von Utrecht zürück zu führen ist, dessen
Wappen ein I(reuz darstellt, und der der Lehensherr der Veluwe
war, in welcher Aelst gelegen ist, wo Didderic vor dem Jahre
1312
ein Lehen von 16 Morgen hattq und in Folge dessen, als
Vasall des BisChof’s des letzteren Wappenführte.
Auf Grund dieses
Lehens nennt Butkens, , in seinen Annales, den Didderic unter
anderen Titeln, einen Bheren van Ae1st.c
Nicht nur in Folge seines Lehensbesitzes in Aelst, sondern auch
auf Grund seiner Belehnung mit der Hälfte der Herrlichheit Lienden,
die auch in der Veluwe gelegen war, war Didderic van Lynden
berechtigt
das Kreuz des Bischof’s von Utrecht, Lehensherr der
Veluwe zu führen, dessen Wappen auch dasjenige von Lienden
war und es noch heute ist wie wir oben nachgewiesen haben 1).
Das Haupt-Gasthaus
in Lienden
ftihrt noch heute auf seinem
Schilde, in Rote, ein silbernes Kreuz (das Wappen des Bischof’s
von Utrecht),
und als Schildhalder,
einen scharzen Windhund,
unter der Aufschrift
>In het wapen van Lienden.< 2) Auch die
Stadt Amersfoort,
in deren Gebiet Lienden liegt, führt das Wappen
des Bischof’s von Utrecht.
Die Van Lynden,
in Geldern, haben somit das Kreuz des
Bischof’s von Utrecht als heraldisches Symbol utoptirt auf Grund
ihrer Lehensbeziehungen
zu demselben, an Stelle ihres eigenen
Geschlechtswappens
‘Andreas Kreuz), und,. nach damaligen Ge- ,
brauche einen Farbenwechsel mit demselben vorgenommen anstatt
dem silbernen, ein goldenes Kreuz -- urn sich zu unterscheiden
von den anderen Vasallen des Bischof’s die dessen Wappen fYhrten.3)

1)

Die alte Wapen
der Gemeinden
wurden bestätigt
durch Kgl. Dekret des Königreichs
Niederlande
in 1815.
‘) Der Gebrauch
das Wappenj des ‘l’erritorial-Herrn
im Aushängeschild
der Hauptwirthsh?iuser in den Ortschaften
welche
zum ‘Territorium
eines solchen Magnaten
gehören,
zu
reprlisentiren.
hat sich noch heute ‘in England
erhalten,
wo man allenthalben
solche
Aush&lgescllilde
an den Wirthshausern
mit dem Wapper1
des betreffenden
Territorialherrn
.
begegnet.
&
Vasallen
des Bischof’s
von Utrecht,
führen
3) Die folgenden
Geldrischen
Familien,
dessen Wappen
\Kreuz) :
Soelen, in Silber, ein rothes Krcuz;
Pieck, in Silber, ein rothes Kreuz;
Bylandt,
in Gold,
ein schwarzes
Kreuz ; Herwen,
in Blauw, ein goldenes Kreuz;
Bymmen, in Ulau, ein silbernes
Kreuz ; Tengnagel,
in Blau, ein goldenes
Kreuz ; Beynhem,
in Schwarz,
ein silbernes
der
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Wie ersichtlich, haben einige der hier untem erwähnten Geldrischen
Familien keine Wappenscheidung
vorgenommen,
sondern dieselben
Farben beibehalten,
während die Mehrzahl derselben die Umformung des Wappens durch Verkehrung
der Farben bewirkt haben.
Man hat hier die Thatsache zu constatiren, dass die Van Lynden,
in Geldern, und mehrere anderen in der Anmerkung
auf diese
Seite genannten Familien daselbst, noch heute das Wappen ihres
ehemaligen Lehensherrn
(Bischof van Utrecht) fuhren, trotz dem
sie seit Jahrhunderten
nicht mehr im Besitze des von diesem
Lehensherrn
abhängigen
Landes sind, zum algerade bei den
v Van Lynden
dieses Wappen
in enger Beziehung
zu ihrer
chemaligen Lehensbesitz gestanden hat. Wie erklärt sich dieser
’
Gebrauch, der nicht in allgemeiner Anwendung
stand.
(1409) ist die Zeitperiode
Der Anfang des 15te* Jahrhunderts
urn welche die ältere Linie der Van Lynden,
in Geldern, mit
here
van
Lienden
[Maria
van Hoorn] im
Didderic van Lynden,
Mannesstamme
erlosch, und die Herrlichheit
Lienden sammt dem
Wappen (Kreuz) an den Lehensherrn
zu derselben gehörigen
(Bischof von Utrecht) zurückfiel, in Folge dessen die Weiterführung
des Lehenswappens
für die jüngere Linie der Van Lynden (LyndenHemmen) nicht mehr zuthunlich war, dennoch hat sie es beibehalten, und führt es heute noch.
Da das Gesammt-Geschlecht
der Van Lynden seit dem Beginn
. des Wappengebrauchs
(1 Igo) im Besitze eines eigenen heraldischen
Symbols ist, das von allen Linien (Limburg,
Cleve, Geldern,
Aachener Reich, Hessen, Bayern), mit Ausnahme der jenigen in
Geldern, geführt wird, so hat es ein gewisses Interesse zu erwänen,
warum diese letztere Linie ein Lehenswappen
beibehalten
hat.
Schon in der ersten Hälfte des 14den Jahrhunderts
ist die
Autoritat
der Lehensherren
in Wappensachen
in hohem grade
befestigt.
Die Wappen
der Rittermässigen
und der höheren
Klassen gelten als Lehenswappen.
Die Wappen ausgestorbener
Geschleckter fallen dem Lehensherrn
heim und werden von diesem
’ nach Belieben weiter verliehen.
Kreuz
rothes
Voerst,
Kreuz
Gold
Doys

Kreuz,

;

Lynden,
in Roth, ein goldenes
Kreuz
gen. Van der Eze,
Kreuz ; Heeçkeren
Van der
in Gold, ein rothes
Kreuz;
; Heeckeren,
gen, Ulfk
in Go?d, ein
ein rothes
Kreuz;
hlillingen,
in Gold
ein Kreuz,
met Herzschild,
Stevensz.,

belegt

mit fünf Muscheln.

gen. Rechteren,
in Gold, ein
; Heeckeren
in Gold. ein rothes Kreuz;
Rechteren
gen.
Eze van Gramsbergen,
in Gold, ein rothes
rothes Kreuz;
De Rode van, Iieeckeren,
in
ein rothes Kreuz;
Wely,
ein Kreuz;
Otto
belegt mit drci?;
Helpricus
ten Hove, ein
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Wurde jedoch ein bereits bestehendes Wappen - sei et das
Wappen des Lehensherrn
oder ein heimgestorbenes
Wappen zu Lehen gegeben, so bekam der Beliehene zu seiner Sicherheit
einen Lehensbrief.
Demzufolge
ist es nun klar, dass der Lehensherr der Veluwe
(Bischof von Utrecht) der jungeren Linie der Von Lynden (LyndenHemmen) das heimgestorbene
Wappen für Aelst und für Lienden
weiter verliehen und derselben zu ihrer Sicherheit einen Lehensbrief für dieses Wappen ausgestellt hat.
Somit ist das ehemaligen Lehenswappen’(Kreuz)
der Van Lynden,
in Geldern, das dieselben für Aelst rmd für Lienden zu führen
das Recht hatten, nun zu ihrem Familienwappen
geworden.
Allerdings ist diese Art der Wappenerwerbung
in damaliger Zeitperiode
nicht dieselbe Sache gewesen wie die Fürung
eines
eigenen Geschlechtswappen.
Soweit die definitieve Liisung der
bis jetzt ungelöst geblitenen Frage über den Ursprung des Kreuzes
als heraldisches Sy-mbol im Wappen der Van Lynden in Geldern.
Woher aber stammt das bis jetzt rathselhaft gebliebene Helmkleinod (ein sitzender, schwarzer Windhund
mit goldenem Halsband) in dem genannten Wappen?
Urn diese Frage zu beantworten,
muss man, bongré, malgré,
die Annalis von Butkens zu Rathe ziehen, urn zu sehen wie sich
die dort sehr zahreichen Lynden’schen
Siegelwappen zu derselben
stellen. l)
Wir beginnen mit der Urkunde von 1299, welche, unter anderen
von einem Gosuin de L&Jen gesiegelt ist, dessen Siegel noch
heute an der Urkunde, gut erhalten, hangt.
Alle Siegel an der
Urkunde
wurden jedoch unterdrückt,
wei1 das Siegelwappen des
Gosuin nicht das gewünschte Kreuz führt. 2,
Die Eingangs dieser Studie commen tirte Urkunde von 1307 ist,
unter anderen, gesiegelt von Didderic van Linden und von Steven
van Linden, Brüder.
Didderic war der nachmalige here van Doest
Derselbe Vorgang wie bei der vorhergenannund van Lienden.
ten Urkunde
wurde hier eingehalten
d. h. alle an der Urkunde
s. z. gehangenen Siegel wurden unterdrückt.
Die Urkunde von 1333 (s. oben) an welcher das erste bekannte
----.
-‘) Rutkens,
Annales de la maison de Lynden,
?) Navorscher
1893, Sigil!og-raphie
Van Linde.
Der Ursprung
der Van Lynden,
facslmilc-Ai>t>ildlIng

Anvers
1626.
Wappen
bes Gosuin;
Navorscher
des Wippen
von Goswin
v. L.

1896,
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Siegel des Didderic hangt, ist in den Annales nicht erwähnt, dagegen finden wir dort die jenige von 1335 (s. oben) ín welcher
Didderíc 7um erstenmale 3here van Líendena genannt wírd ; die
Ortographie
des Namens ín derselben ist jedoch verschieden von
derjenigen
ín der Origínal-Urkunde
welche ,Didderic,
here van
Lyenden,
ridder< gebraucht
wahrend die Annals’ die Form DDíderich Heer van Linden, Ríddera anwenden.
Auch die an derselben hangenden Síegel des Dídderic und seínes Bruders Hubrecht
Beide Siegelwappen resind in den Annales nicht reproducírt.
präsentiren
ein Kreuz, dasjenige ím Wappen des Hubrecht
ist
schrag gegittert. Die Schräggitterung
ist als ein persönliches Beizeichen des Hubrecht anzusprechen. l)
An einer weíteren Urkunde des Grafen von Geldern aus demselben Iahre (1335) hangen zwölf Siegel, darunter zwei Síegel des
Dídderic van Lynden, von beinahe gleicher Grösse. Zwischen den
beiden Siegeln des Didderic befindet sich das Síegel des Everardt,
here van Alst, dessen heraldisches Symbol ebenfalls ein Kreuz
darstellt.
In der Urkunde
wird auch ein Heer Frederick van
Linden genannt, dessen Siegel jedoch nicht repräsentírt ist, wahrscheinlich wird es unter den drei von der Urkunde abgefallenen
Síegeln gewesen sein.
Die Thatsache, dass zwei beinahe gleích grosse Síegel des Didderic an der Urkunde
hangen ist räthselhaft.
Die Umschriften
auf denselben sind etwas verschieden in dem Worte >miles(r ; die
eine zeigt BMillo., die andere >Millit c.
Das Siegelwappen des Everardt van Alst hat, als herald. Symbol
eín Kreuz.
Umschrift:
S. Everat D. N. V. de Elst. Everard,
here van Elst, war somit (für Alst) Vasal des Bischofs von Utrecht,
Lehensherr
der Veluwe, denn das Geschlechtswappen
der Van
Alst ist, nicht ein Kreuz, sondern ein Schrägbalken.
Das Siegelwappen des Everardt bestätigt was wír eingangs díeses Artikels
anlässlích der Commentirung
der Urkunde von 13 12 festgestellt
haben: dass Didderic van Lynden,
in Folge seínes Lehens von
14 Morgen
ín Alst, Vasall des Bíschofs von Utrecht war, und
daher dessen Wappen, ein Kreuz, schon vor dieser Zeitperiode
geführt hat. und aus dem Grunde >here van Alsta in den Anna- .
les von Butkens genannt wird. Alst scheint daher, gerade so wie
Lienden, in zwei Herrlichkeíten
getheilt gewesen zu sein.
Navorscher
1893, Tafel
1, Siegel
Lienden
ist, nicht geschacht,
sondern

I, Tafel 11, Siegel
schräggegittert.

6.

Das

des Hubrecht

,

.
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In der obgenannten
Urkunde von 13.35 werden die beiden Formen BAlstg und >Elstc gebraucht.
Das Kreuz im Siegelwappen
des Eerardt, here van Alst, Iasst keinen zweifel darüber walten
welche der beiden Oertlichkeiten
gemeint ist. Alst liegt in der
Veluwe und war ein Lehen des Hischofs von Utrecht,
dessen
Vasall Everardt war, und sus diesem Grunde das Kreuz in seinem
Siegelwappen führte, während Elst in der Betuwe liegt,
An einer Urkunde von 1340 hangen drei Wappensiegel :
I.
Siegel des Heer Diderick van Linden, Ridder : dasselbe Siegelwappen wie in der Urkunde von I 335.
2. Siegel von dessen
Gemahlin,
Ermengarde
van Keppel:
gespalten ; vorn ein Kreuz
(Lynden) ; hinten, drei LMuscheln (Keppel). L.: + S. Ermengarde
de Keppel.
3. Siegel der Agnes van Keppel,
vrou zo Elst,
Wittwe des [ohan van Linden.
Diese letztere Allianz kann, urkundlich,
nicht nachgewiesen werden.
Der hier genannte Johan
van Linden ~011, nach Butkens, here van Vornhuse gewesen sein.
Eine weitere Urkunde
aus denselben Iahre (1340) ist gesiegelt
von Didderic van Linden und seiner Gemahlin, Ermengarde
van
Keppel, mit denselben Siegeln wie in der vorhergehenden
Urkunde.
Ferners sehen wir das Siegel des Hubrecht van Linden, ridder,
Bruder des Didderic:
Schild: ein Kreuz.
Helm : ein sitzender
behalsbandeter
Windhund.
L. S. Huberti de Linden.
M.
Es ìst das erste Anzeìchen
des Erscheìnens
des sìtxenden
Wz’ndhundes,
als HeZmkZeìnod,
ìn eìnem Lyndenschen
Sìeged- Wappen.

Nach dem Original der oben berichteten Original Urkunde von
I 335 zeigt das Kreuz im Wappen
des Hubrecht eine Schräggitterung, als Beizeichen, welche je doch in dem Siegelwappen des
Hubrecht
an der Urkunde von 1340 nicht dargestellt ist. Dort
ist vielmehr ein kleiner Vogel im Kreuz, als Beizeichen, ersichtlich.
Demnach hätte Hubrecht zwei verschiedene Beizeichen in seinem
Wappen geführt,
An einer Urkunde von I 347 hangt folgendes Siegel des Didderic,
here van Lienden,
ridder: Schild: ein Kreuz.
Schildhalter:
ein
Windhund,
mit Halsband. L.: Diric v(an) Linden.
Der WìAh2d
eìsckeìnt xum eyste7.2247Zdeìnzigmz nzah als shìza.

hatter

ìwz SìegeZwappen

des Dìdàeric,

liere

van

Lìenden,

rìdder.

In einer Urkunde
von 1384
siegelt Steven van Linden, here
van Hemmen mit einem Helmsiegel:
Helmkleinod;
ein sitzender,
behalsbandeter
Windhund.

.
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An einer Urkunde
von 1390 hangt das Siegel des Didderic,
here van Linden : im runden Siegelfeld ein liegender Windhund
urn dessen Hals ein Schild an einem Bande, belegt mit einem Kreuz.
An einer Urkunde
von 1407 siegelt Didderic,
van Linden,
here van Hemmen, ridder: Schild: ein Kreuz mit Turnierkragen
zu drei Latzen.
Helm : ein sitzender, behalsbandeter
Windhund.
Schildhalter:
ein wilder Mann.
.
Die obigen Siegelwappen aus den Annales von Butkens genügen
zur Kennzeichnung
der ,Zeitperiode in weleher der Windhund,
als
‘heraldisches Stück, sich im Wappen.der
Van Linden, in Geldern,
eingebürgert
hat.
Wie verhalten sich nun die hier oben genannten Helmkleinode
in ‘den Siegelwappen
der Van Lynden,
die, wie bekannt,, nicht
urkundlich
begründet
werden können, wei1 zu dem GesammtUrkunden
Material in den Annales von Butkens die Quellenangoben fehlen. zu den in den Geldrischen Archiven und im Staatsarchiv zu Düsseldorf erhaltenen Siegelwappen der ,Van Lynden?
Von al1 diesen Siegelwappen, zwanzig an der Zahl, drei Generationen
repräsentirend,
fuhrt
nur ein einziges derselben ein ’
Helmkleinod,
welche Thatsache
für die gegebene zeitperiode
( lqtes Iahrhunderd)
normal war, denn der Begriff welcher Schild
und Helm als etwas Zusammengehöriges
Ganzes umfasst, ist ein
verhältnissmässig
moderner Begriff den das ganze 13. Iahrhundert
noch nicht gekannt
hat. Das unter den 20 in facsimile im
Siegelwappen
reproducirten
Lijndensc hen
Navorscher
1893
welches ein Helmkleinod
zeigt, ist dasjenige des Steven van
Lynden,
ridder, jöngerer Bruder des Didderic van Lynden, here
der einen Bohmischen
Hut 1) ,als Helmvan- Lienden-Keppel,
1) In friiheren
Veröffentlichungen
im Navorscher
haben wir den von den jüngeren
Lmie
der Van der Lynden
geführten
Helmschmuck
einen Heidenhut
g&annt.
Dies ist ein
unbedeutender
Irrthurn,
verursacht
durch
die Aehnlichkeit
des Heiden - mit dem Bi-ihGritzners
heraldischen
Terminologie
nachmischen
Hut, wie folgende
Erläuterung
sus
weisen wird.
DEY Bòhmische
Hul
hält die Mitte
zwischen
Turnierhut
und Spitzhut;
auch er hat einen Stulp und ist gewöhnlich
oben auf der Kuppe,
die manchmal
abgerundet,
manchmal
auch zugespitzt
ist,
Ein besonderes
Merkzeichen
ist
eine Kugel
(Knopf)
mit Hahnoder Jtraussenfedern.
die ausgerundete
E’orm des ‘Hutkopfes,
im Gegensatz
zu den meist glatten Seiten des
hohen Hutes.
\
Der Heidnische
Hut
aber ist hornfimzig
gestaltet
auch Mtitze genannt hat den Stulp wie die Hüte, der Hutkopf
und gänzlich
nach hinten
iibergebogen,
die Spitze oft gleichfalls
mit Knopf und Federn
besetzt
(Gritzner,
M., Handbuch
der heraldischen
Terminologie,
p.p. 160 en 161, Nürnberg x890).
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schmuck fiihrt, welch’ lqtzteren wir als den Helmschmuck
der
jüngeren Linien der Van Lynden, in Geldern, anzusprechen haben,
denn wir sehen denselben auch bei Gosuin van Lynden, Sohn des
Steven van Lynden, here tot Hemmen. 1)
Wir haben daher zu constatieren, dass die Siegelwappen in den
Geldrischen Archiven
und dem Archiv in Düsseldorf der drei
ersten generationen der Van Lynden, im Gegensatz zu den Annales,
von Butkens, in der älteren Linie keinen Helmschmuck
führten.
Wir mussen hier hervorheben,
dass auch Gelre der zeitgenössische Wappen-Gerold
des ersten Erbschenken von Geldern den
Helmschmuck
desselben nicht darstellt ; aber dieser Wappenherold
hat es unterlassen uns diesen Theil des Wappens von einer Masse
Familien zu erhalten.
Der höchst wahrscheinliche,
wenn nicht
sichere grund hiefür ist der, wei1 der Helmschmuck im Mittelalter
den Ausdruck des Adelsranges der betreffenden Familie vorstellt *)
und mit dem Lehens- und Allod-Besitz verbunden war.
Ferners, ist zu betonen, dass die Familie Van Merten, welche
ohne Zweifel ihren Namen nach dem Orte Merten, der an Lienden angrenzt, angenommen
hat, als Helmschmuck
einen sitzenden
Windhund
führt.
Sie führt selbst als heraldisches S>-mbol einen
aufrechten Windhund
in ihrem Schilde.
Der Windhund
ist auch
des heraldische Symbol der Gemeinde Merten. s,
Wir haben nachgewiesen,
dass Steven van Lynden, jüngerer
Bruder des Didderic van Lynden, here van Lienden-Keppel,
die
wir beide Eingangs dieses Artikels in der Urkunde von 1307 begegnet haben, urn die Mitten des 14 ten Iahrhunderts
ein Helmkleinod (Böhmischer Hut) führte, und es ist sicher, wenn eine
Familie urn diese Zeitperiode
d.h. in einer Zeit in welcher sich
die Helmkleinode
eingebtirgert haben in iher jiingeren Linie einen
Helmschmuck
ftihrt, dass sie selbst verständlich
einen solchen
1) Scholten,
Grafenthal,
Urhunde
No. 228.
3, Plusieures
famillcs
Aliemnndes
ont divers
cimiers,
qui sont comme
autant
de
brisures.
qui en distinguent
les branches;
parceque
plusieuxs
frtires ont parus dans les
Tournois
avec mesmes
armes, et differens
brisures.
Chez eux le cimler est plus grande z
marque
de Noblesse
que 1’ armoirie
pnrceque
le ci,micr estoit la marque des Tournois
on
1’ on ne pouvait
estre admis sans avoir falt preuve de Noblesse
(.Menesrries,
Origines
des
Armoiries,
p. 176, Lyon, 1671).
3) Da mehrere
Geldrische
Familien
den sitzenden
\h indhund
als Helmzier
führen, wie
die Van Wees,
die Van Kandwick,
die Hacfort,
die Van Gendt,
die Van Dornick,
die
Van Beynheim,
die Van Bemmel,
die Van Lyenen,
und der Windhund
(der springende
Windhund)
das Recht zur Jagd, eine der Vorrechte
oder Privilegien
der alten Ritterschaft
andeutet,
so könnte
man schliessen,
dass dies der Ursprung
des Windhundes,
als heraldisches Symbol bei mehreren
tieldrischen
Familien
ist.

GESLACHT‘

EN

WAPENKUNDE.

33

auch in ihrer älteren Linie gehabt haben muss. Dieser Helmschmuck kann kein anderer sein als der sitzende schwarze Windhund.
Thatsächlich
berichtet
eine Urkunde aus dem Iahre 1347 dass
Didderic van Lynden,
here van Lienden,
Besitzer eines Hofes
(curtus, curiae) in Merten (angrenzend an Lienden) war d.h. eines
grossen, geschlossenen Complexes und der mit demselben nothwendig verbundenen,
auch politische Befugnisse gewährenden Herrenrechte, und dass Seine Schwester Van Lynden einen an diesen
Hof angrenzenden Besitz hatte. 1)
Dieser in Merten gelegene Allod des Didderic zusammen mit
dem an dasselbe grenzenden Besitz seiner Schwester waren wahrscheinlich an Umfang
grösser als die Hälfte der Herrlichheit
Lienden,
welche seinen Lehensbezitz
bildete, und musste daher,
nach Recht und gebrauch der zeitperiode in seitiem SiegeZwa$jen
repräsentìrt
seìn.
In seinem Schilde ein Kreuz, als Vasall des
Bischof’s von Utrecht,
für Aelst und Lienden
folglich könnte
sein Allodbesitz in Merten im Helmschmuck
oder als Schildhalter
dargestellt
werden.
Beide Arten der sphragistisch-heraldischen
Representation
wurden angewendet
in seinem Siegelwappen : er
adoptirte
den sitzenden, behalsbandeten
Windhund
der Familie
Van Merten, als Helmschmuck,
und den Windhund,
als Schildhalter, wie er im Wappen der Gemeinte Merten dargestellt ist.
Thalsächlich,
siegelte Hubrecht
van Lynden, Bruder des Didderic, im Iahre 1340
mit dem sitzenden Windhund,
als Helmschmuck, *) und in der oben angezogenen Urkunde
von 1347,
siegelt Didderic mit dem Windhund
als Schildhalter.
Der, wie es scheint, bedeutende
Allodbezitz
des Didderic, in
Merten,
musste eventuell auf einen seiner nahen Verwandten
übergegangen
oder verkauft worden sein, Anhaltspunkte
uber
r) 1347 op Sint Adulfens
avont.
Wij Dìdevàck
van Lvnden, rrddev, doen condt
ende te weten allen luyten
dat wij verpacht hebben ende verpachten
tot eenen erfpacht
Diderick
Herren
Didericx
Papen sone eene bof-stede
gheleghen
in der maelscappe
van
Merten daer hebben ghelegen
en onse sustey Van Lienden, ende beneden Willem
van den
Rienne met egghen ende eynden alst ghelegen is om twee pont penninghe
des jaers der
munten
ende der papen die jaerlijcx
ghenghen
ende gave zijn inder neder-Betuwe
te
betalen
jaerlicx
op Sinte Mertyns
Misse in den winter op dat dit vaste ende stede blijve
soe hebben
wij desen brief besegelt
met onsen seghel ghegheben
int jaer ons Heeren
duysen dryhondert
seven-en-viertich
op Sinte Odulfens
avont.
Das an der Urkunde
hgngende
Siegel des Didderic
van Lynden
ist, wie folgt: Schild:
ein Kreuz.
Schildhalter:
ein Windhund.
L. : -1- Diric vlan] Linden (Butkens,
Annales de
la maison de Lynden,
Preuves, p. 32. - Anvers 1626).
s) Butkens,
Annales de la maison de Lynden,
p. IOI.
1921

* 3
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einen derartigen Besitzwechsel haben sich nacht nich vorgefunden,
und wir mussen daher mit dem vorhandenen
Urkundenmaterial
Klarheit in die Sache zu bringen versuchen. soweit dies möglich ist.
Es ist der Beachtung werth, dass Didderic in der Urkunde von
nennt.
Er
I 347 Seine Schwester
Bonse suster Van Liendenc
wollte damit betonen dass er nur eine Schwester habe, die zur
zeit der Ausfertigung
der Urkunde nicht verh.+rathet war, und er
sie daher bei ihrem Familiennamen
erwähnt, und dass in Folge
dieser Umstande
der Besitz seiner Schwester in Merten ein
Lynden’sches
Sehen repräsentire.
Nach den Annales von Butkens hatte Didderic thatsächlich
nur eine Schwester, Isabeau, die mit einem Walter,, heren van
Loenresloet
ridder verheirathet
gewesen sein sol1 ohne Nachkommenschaft gehabt zu haben.
Wir haben Isabeau zu Anfangs dieses Artikels in der Urkunde
von 13 16, wo sie, als domicelle de Lynden die Kadinchofstaat
in
Deest an die Erbpächter des Grafen von Geldern aufträgt, warauf
die Zinsmeister von Kloster Grafenthal sie an Bruder Goch von
Deest für einen landesherrlichen
Erb-zins von z schilling und 3
Hühner,
die Amtsmänner
des heren van Lynden für jahrlich 2
schilling übertragen (Scholten, Grafenthal, Urkunde No. I 25).
Die Urkunde von 1347 enthüllt somit nicht nur den Ursprung
des sitzenden Windhundes
als Helmschmuck
der Van Lynden,
in Geldern, sondern sie berichtet auch den Besitzstand des Didderic, here van Lienden,
in der Gemeinde Merten, der bis jetzt
kaum in den Bereich der Forschungen
gezogen wurde.
Die Aechtheit
der Urkunde von 1347 kann aber. nicht nachgewiesen werden, weil, wie bereits erwähnt, die Quellenangaben
zu den Urkunden in den Annales von Butkens fehlen.
’
Ein indirekter Grund könnte jedoch für die Aechtheit derselben
sprechen: Butkens, in seiner Biographie des Didderic macht beinahe keinen Gebrauch von dem Inhalt derselben, er sagt dies
beiüglich nur . . . . ,Il y at aultre tiltre par on Thieri, Seigneur
Bde Lynden donhe a ferme certaine cerise y terres, dattée de
Bl’an mi1 trois cents quarante sept la veille de sainct 0dulfe.c
Butkens oder vielmehr sein Hintermann
(Adrian van Winssen)
hat entweder die Bedeutung des Inhaltes der Urkunde unterschätzt
oder er wollte ihn absichtlich nicht für Seine Biographie des Did-

I
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deric benützen.
Vielleicht
auch konnte er nicht den Nachfolger
zu dem Lynden’schen
Besitz in Merten entdecken, denn die Annales geben hierüber keinen weiteren Ausschluss.
Dagegen erfahren aus den Neu-Belehnungen,
nach dem Tode
des Dierick van Lynden,
here van Lienden, mit dem die ältere
Linie der Van Lynden,
in Geldern, im Mannesstamme
erlosch,
weiteres über den Besitzstand seines Grossvaters Didderic in Merten.
Kurz nach dem Tode Dierik, here Van Lienden, urn dem
21 Dezember
1408
liess sich Seine Halbschwester Elisabeth, vrouw
van Heukelom,
gerade damals Wittwe des Johan van Arckel,
heren Van Heukelom, mit dem Zehnt von Aelst, dem Zehnt von
LZena’en, Zehnt von iX?erten, der halben Herrlichheit
von Lienden
und dem alten Hof in Lienden belehnen. 1) Elisabeth erhält
auch den Schulenberg
sehen weert, welchen Dirc die Wolf,
Basterd Bruder der Elisabeth, vor ihr im Besitz hatte, 2, und der
in Namen der letzteren die Investitur des Lehens erhielt.
Im Jahre IJ. H. 1409 erhielt Margaretha van Gennep vrouwe
van Heynsberch, Wittwe des Johan, here van Lienden, den Zehnt
von Aelst, den Zenht von Lienden, den Zenht von Merten, die
halbe Herrlichheit
Lienden
tind den alten Hof von Lienden,
welche ein vir ministerialis
bildeten, in der Ueberzeugung
dieselben Rechte zu ‘haben wie ihre Schwester Elisabeth s), und
dieses Beispiel wurde spater am 16 Oktober befolgt von Marie
van Horn, countess of Mar en Garioch, vrouwe des Landes
Duffel und Lienden, denn sie erhielt an diesem Tage den Zehnt
von Aelst; den Zehnt von Linden,
den Zehnt von Merten, die
l) Van den teendon to Somercn
in den Kerspel
van Voirthusen.
1408.
In den j. o. H. MCCCO en VIII ontf. die vyogwe van Hockelen den teende tot
as& ‘tien teende to Zzènden den teenden. to merten en ellic as een vijf mare leen. En die
kaZve herrlichheit
to làenden rngt den aelde hof te lienden en is een dientstman
g. En tot

den
3)
auer
wan

dijnstman
g. heuet die Abdie jaerl. X1X rnarc.
En ontf. des Saterd.
I
Na Thome En De& die Wollef van lienden wart daer man af En daer waren marine
Heynolt v. Aeswijn Vrancke
v. lengel en Iohan v. ceps.
It. Anno xxj ontfenc iohan
hoekelen deze vurs. guede des Donred.
na judica daer waren auer manne Willem a?le
roede van hieker
der Abdien
man en s. tcngnagel
man der Hert. van Gelre.
In den
j. o. H. MCCCo
en 1X op s. Ponsianusdag
ontf. Johan die roede van hieker dat g. ter
Essent
to een vijf mare leen daer waren auer en den manne vrancke
v. lengel En om
gebxei onser manne naninc wij s. tengnagel
man des h. v. Gelre.
(Kist, N. C. Het Necrologium
en het Tynsboek
van het Adellijk
Jufferen Stift te HoogElten, p. 168; Utrecht,
Rycksarchiev,
Kegistres
des fiefs de 1’ Abbaye de St. Paul a Utrecht,
pp. 268 en 268 VS).
3) Inden j. o. H. MCCC en 1X ontf. die vroI(we van fiensbevch
den teende op Aelst to
Zienden en to Merten
en sint vijf mar leen En die halve hetrlijkh.
to Zienden mit den
aeldcn

(Kist,

hof

to Zienden.

Hoog-Elten,

pl 568).
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Hälfte der Herrlichheit
Lienden und der alten Hof in Lienden. 1)
Sie wird auch mit dem Ouderweert belehnt, in 1409, nach dem
Tode des Dierick, here van Lienden, ihres Gemahls, und der
Jonckvrouw
deren Tochter.
Sie wer in 2 der Ehe verheiratet mit
Alexander (Stewer) Earl of Mar en Garioch.
Aus den hier angezogenen
Urkunden der Abtei Elten gehört
somit auch der Zehnt von Merten zu der Van Lynden sehen
Succession, der von der Abtei belehnt wurde, während der in
der obigen Urkunde
von 13~7
berichtete Allod Besitz des Didderic van Lynden, heren van Lienden, in einem Hof (tustis) mit
allem Zubehör besteht, zu welchem man wahrscheinlich auch den
Besitz seiner in Merten wohnenden Schwester zu rechnen hat.
Der lerrìtorìalbezits
des Dìdderìt+ van Lynden in Meden erklärt,
wie bereìts erwäknt die Exìstenz des Sìtzenden Wìndhnndes, als
Hehzkdeìnod, ìnz Wappen der Van Lymfen, in Geddem, weìZ er
das Wappenbìld von Merten darstellt.
Die Van Lynden-Bulloe.
Ein Zweig der Van Lynden, in Geldern, welcher in den Annales
von Butkens nicht erwähnt wird, wurde, wie diese mit der Hälfte
der Herrlichheit
Lienden
von der Aebtissin von Elten belehnt
wurden, von der Letzteren mit dem Zehnt von Bulloe, im Kerspel
von Brummen 3, belehnt, wie aus folgenden Urkunden hervorgeht.
Reynìer van BuZZoe erklärt dass er von der
1444,
April 17.
Abtei Elten den Zehnt von Bulloe zu Lehen habe, und dass er
der Frau Aebtissin, welche zur zeit der Belehnung am Leben war,
gehuldigt
habe ; dass er nach dem Tode der Aebtissin, namens
uon der neuen Aebtissin, Agnes
Van Kerpen, keine Belehnung
van Bronckhorst,
habe. Er fügt hinzu, dass er das Lehen nicht
übertragen
kann, wei1 er keinen Sohn habe; dass er das Lehen
weder seinem Neffen, Robert van Bulloe, noch dem Dirick van
‘1 1409. In
es v. Garnyach

den

j.

vrouwe

o. H.
der

MCCCCO
bnde

van

en 1X ontf.
dufel

en van

die vr.
Zienden

v. Horn

Greuynne

die heerlichh.

van marrc
to Zienden mir

den aelden irolp en s+z tobe/toreu to eenen dynst:nan
g. En tot den dijnstman
g. heuet die
Abdie jaerl. X1X m. En den teende to lienden den t. to Aelst den t. to merlen ellic een
vijf m. leen behelt ons en onser Abdien ons rechten En al man s. rechten
(Ibid. p. 169 ;
Utrecht,
Rijksarchiev,
Schepsregister
der Abdei von St. Paul in Utrecht,
pp. 268, 268 VS,
271,

273 vs.1

In den j. o.
en lyst V P sijn leen in dit
oirkonde
mannen
ons heren
van wedinch.
(Ibid., p. 165.)
3) Brummen
liegt südlich
1400 en.....

H. dusent vierhoadert
en.. . . . . is ghekgherijt
die kempe en
selve leen heeft terstond
mede ontfanghen
Aiert van lynden
van ghelre in mans stat alls Sander tengnagell
en heymeric
von Zutphen

auf der Strasse

nach

Arnhem,

in der Veluwe
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Lynden,
dem Sohne seiner Schwester, hinterlassen
kann; dass
nach seinem Tode die Aebtissin nach Belieben verfügen wird.
Aber er bittet die Aebtissin, das Lehen sofort dem Dirick van
Lynden urn eine Summe von 60 gulden zu geben.
Dirick solle
den Reyner van Bulloe für dessen Dienstleistungen
auf Lebenszeit
zu sich nehmen.
Er hofft das die Aebtissin seinen Wünschen
als Vergeltung
der ihr von im geleisteten Dienste entsprechen
werde. 1)
Es hangen drei Siegel an dieser Urkunde:
die des Ausstellers,
Reynier van Bulloe, des Johan van Mermueden
und des Dirick
van Lynden ; das des Robert van Bulloe ist abgefallen.
De Siegelwappen des Dirick van Lynden zeigt einen springenden, doppelge&hwänzten
Löwen. *)
1444,
April 23.
Die Aebtissin Agnes van Bronckhorst
zu
Folge des Actes vom 17 April 1444 gibt dem Dericke van
Lienden den Zehnt von Belse, gelegen im Kerspel von Brummen.
Dierick erklärt die Belehnung
desselben erhalten zu haben. 3)
Von dem Siegel des Ausstellers (Dierick van Lienden)
hangt
nur noch ein grosseres Bruchstück,
etwa :die Hälfte an, welche
den oberen Theil eines springenden,
doppelgeschwänzten
Löwen
erkennen lässt d.h. es ist dasselbe Siegelwappen des Dierick van
Lienden wie das an der vorhergehenden
Urkunde hangende,
1454 Oktober 21. - Johan van Brienen anerkennt dass Henrich de Voss van Steenwiek
und Cosyn van Oldenbarnevelde
eine zwischen der Agnes van Bronckhorst,
Aebtissin von Elten,
und ihm selbst als Vormund
der Fien, Tochter des Aderts van
Gelzden, die ohne männliche
Erben gestorben ist, entstandene
Streitigkeiten
geschlichtet zu haben.
Alerts van Lienden war, wie Dierick van Lynden, Lehensmann
der Aebtissin von Elten *). Johan van Brienen war Schwager des
Alberts van Lienden und Vormund von dessen Tochter.
1515 November 24. - Wilhem van Lyenden. Sohn des Huegen
1) Düsseldorf.
Staatsarchiv,
Urkunden
des Reichsstifres
Die Urkunde
ist in extenso
veröffentlicht
in De Navorscher
2) Navorscher
1894 Tafel 111 no. 34.
s) Düsseldorf,
St. Arch.,
Urkunden
des Reichss!ifres
Elten
4, In den j. o. H. dusent vierhondert
en . . . . . .IS ghek.
sijn leen in dit selve leen heeft terstorld
mede ontfangen
mannen
ons heren van Gelre
in mans stat alls Sander
Wedinch.
(Het Necrologium
en het Tynsboek
van het
Elten etc., door N. C. Kist.)

Elten NO. 31,

Orig.

auf Perg

1894.
No. 31, Orig. aut Perg.
Gherijt
die Kempe en lyst up
Alert van Lyenden oirkonde
Tengnagell
en Heymeric
van
Adelijk
Jufferen-Stitt
te Hoog-
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van Lyenden
wird mit dem Beloes-Zehnt im Kerspel Brummen
belehnt, und dies nach dem Tode seines Bruders Dierick. 1)
Wilhem van Lyenden
ist allem Anscheine nach ohne Hinterlassung mannlicher
Erben gestorben, da nach seinem Tode sein
Bruder Gerith van Lyenden
am 12 September
1538 mit dem
Belses-Zehnt zu Brummen belehnt wurde. 2)
Der Akt vom 21 Oktober
1454
berichtet einen y&aiz van
B~ìenzen
der mit der Aebtissin von Elten eine Misshelligkeit
hat
in betreff seines Mündels F&,
Toc?zzter des Alerts van Lìenden.
Letzterer
war Lehensmann
der Aebtissin von Elten, und wird
mehrfach erwähnt in dem Tynsboek der Abter.
Johan van Briemen
war Schwager des Alerts von Lienden und Vormund
von dessen
Tochter.
Der hier genannte Alerts van Lienden wird in den Annales
von Butkens nicht erwähnt;
er ist aber unzweifelhaft ein Mitglied
der Van Lynden, in Geldern.
Da Johan van Brienen Vormund
der Tochter des Alerts van Lienden ist, so muss man annehmen
dass letzterer am 21 Oktober 1454 nicht mehr am Leber war. s
Die obihen drei Akte ergeben die folgenden zwei genealogischen
Fragmente :
N. Bruder

Robert
van
Bulloe.

Reyner

N. N.
van

Bulloe.

N. Schwester

van

Lienden
Fien

I

Huegen

I

Wilhem
van Lyenden,
Bel. mit Bulloe Zehnt,
n4 Nov. 1515, -I- vor
1538 ohne
männliche
Erben.
Alerts

-=

Dierick
van Lyenden
Bel. mit Bulloe Zehnt
23 April IL#-jvor
1515, ohne mtinnliche
Erben.
-=
van

Gertrud

van

van Lyenden

l

Gerith van Lyenden,
Bel. mit Bulloe Zehnt
12 September
1538.

Brienen

I

Lienden.

Das oben beschriebene,
an den beiden Urkunden
vom Jahre
1444
hangenden Siegelwappen des Dierick van Lynden, der Löwe,
repräsentirt das Wappenthier des Gesammtgeschlechtes
van Lynden,
und ist reproducirt im Navorscher 1So4, in facsimile (Sigillographie
des Hauses Van Lynde, Tafel 111, Siegel 34).
Es war somit das eigene Familiewappen
dieses Zweiges der Van
Lynden,
in Geldern, mit welchem Dierick van Lynden die zwei
obgenannten
Urkunden
siegelt.
‘)
2,

Düsseldorf,
St. Arch., Urkundenbuch
des Reichsstiftes
Elten No. 4s.
Ibid., St. Arch., Copialbuch
des Reichsstiftes
Elten NOS. B. 59, fol. 119 b.

.
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Die Hauptlinie der Van Lynden, heren van Lienden, in Geldern,
siegelte jedoch mit dem heraldischen Symbol (Kreuz) des Bischof’s
von Utrecht,
Lehensherr
der Veluwe, dessen Vasall sie war in
Folge Lehensabsonderung.
Ein weiterer Zweig der Van Lynden ist durch Johan, Bastard
reprasentirt,
dessen Descendenz, zusammengestellt
van Lyenden,
nach den Urkunden des Feudal-Gerichtshofes
von Geldern, hier folgt.
Johan Bastard van Lyenden ist-ein Bruder des Diric, here van
Lienden,
knape, und wird in einen Urkunde vom z I Marz 1392
als solcher erwahnt l), ebenso in einer Urkunde von 1399 %).
roharz Bas(ard
van Lyenden erwahnt
in der Genealogie als
heirathete Alit van Zoelen,
Sohn des Johan, here van Lyenden,
und war Besitzer der Lehen von Aldenavesaet und Kerckavesaet:
der Veerstadt
von Aldenavesaet
und sechs Bunder Landes in
Kerckavezaet, neben den hamerperrick.
In einer Urkunde vom 2 I Marz 1392 erklärt Didderic heer van
Lienden, knape, dass sein Brudcr Johan, Bastard van Lienden, in
seinem Namen an einem Hofgericht
den Vorsitz führte etc. (Arnhem, St. Arch,, 1. 0. Commende
Arnhem No. 123a Siegel 17)
Gedruckt
in Navorscher
1893 Sigillografihie
des Hauses Van
Lynde, Beilage, G, Tafel IV. Johan, Bastard van Lyenden, wird
auch erwähnt in der Erbschenkbelehungsurkunde
1404
(C). Johan
starb vor dem 24 Februar 1482.
Dz’erZch WoZL Bastard
van Liendeq
war Sohn des Johan, here
van Lienden (S. Genealogie) wird erwähnt in der Urkunde von
1408
als Dirc die Wolf, Bastardbruder
der Lisbeth van Lienden,
und Besitzer des Schulenborgschen
weert (Utrecht, Rijcksarchiev.
Lehensregister
der Abdi von St. Paulus in Utrecht, p.p. 268 t.
268~s). Auch in der Belehungsurkund
von Elten a. d. 1. 1408
ist Dierick die Wolferwähnt
(S. oben), äbenso in Butkens, Annales (S. oben).

1) Navorscher
1893, Sigillographie
des Hauses
Van Lynden,
Beilagen
1, Arnhem,
Ryckarchief,
Johanitter
Ordens Commende
Arnhem.
“) Arnhem,
Rijcksarchiev,
Lehusregister
von Nijmegen,
p. 166; Register
Feudalis Wilhelmi en Reynoldi,
ducum
Gelriae
comitumque
Zutphaniae,
expensis
regiae majestatis
anno 1563 p.d.s. p. xlvj; Nijhoff, Gedenkwaard.
111 nos. 227 en 220.

Die

Lehen
(Feudal-Gerichtshof

Aldeaavesaet
von

und

Kerckavesaet
Kerckavesaet,

: der Veerstadt
von Aldenavesaet
neven den hamerperrick.

und sechs Windei

Landes

In

Geldern.)

-yohm Basterd van Lyenden,
heirathete
AM van Zoelen.
Erhielt
von
Gerhard
van
Zoelen,
wahrscheinlich
sein
Schwiegervater,
die Lehen von
Aldenavesaet
und Kerckavesaet,
mit Ausnahme
der Nutzniessung welche
seiner Gemahlin
Alet gegeben wurde.
Er wurde
belehnt
mit dem
dritten Theil des grossen Zehnt
von Avesaet
dessen Nutzniessung
anch
seiner
Gemahlin
gegeben
wurde
24 September
‘473.
Er starb
vor dem 24 Februar
1482.

I. yohan van Lyenden wird belehnt mit einem Theil
der Lehen
von Avesaet
und Kerckavesaet
mit Zustimmung
seines Bruders
Henrik,
und unter der Bedingung
die Lehen
während
der Lebenszeit
seiner
Mutter
nicht zu verkaufen
und dass er sein Bruder
die sechs Bunder
im hamerperrick
welche dazu gehören,
iiberlasse
(26 Februar
1482).
Er starb ver
dem 3 März 1386, zu einer zeit als Seine Mutter,
die
sein Erbe war,
zeurst damit belehnt wurde, gefolgt
von einer zweiten
Belehnung
in 1492.

2.
Henrik
van Lyenden.
Er wurde
beim Tode
seines Vaters mit l/s des grossen
Zehnt von Avesaet
belehnt
mit Ausname
der Nutzniessung
seiner iYIutter,
26 Februar
1482; wurde auf’s Neue belehnt in 1492
(E).
Er hatte auch die sechs Bunder in Kerckavezaet
aen den hamerperrick.

3. N. Tochter,
welche Johan Yo, heirathete.
Dieser
kaufte
von seiner Schwiegermutter
Alet van Zoelen
die sechs Bunder und den veerstadt von Aldenavezaet
und von Wadenoye,
am 21 März 1522 und wurde
an diesem
‘rage damit belehnt.
Am 12 April 1540
verspricht
er, in den sechs Wochen,
seinem Neffen
Gerrit
van Lyenden
sein Lehen von Breedstuck
und
von Laeck mit dem veer von Aldenavezaet
zu iibertragen.

I.
Johan van Linden heirathete
Bette Jans.
Erstarb
vor dem Ij oder 17 April 1517.
An diesem Tage wurde
Seine Wittwe
belehnt
mit r/s des grossen
Zehnt von
Avezaet,
den1 veer von Aldenavesaet
und den 6 Bündern
neven den hamerperrick,
welche
von nun an zu einem
einzigen
Zehnt
vereinigt
winden.
Sie iibertrug
das ‘1s
des Zehnt von Kerckavesaet
an Adrim
van Rossum welcher
damit belehnt wurde am 12 Juli 1521.
Es ist wahrscheinlich dass Johann van Linden ohne Erben starb und dass
Seine Wittwe
Bette Jans vor dem 21 März 1521 gestorben
ist, denn an diesem Tage war ihre Grossmutter,
Aleyde
van Zoelen,
im Besitz der sechs Bunder in Kerkavesaet,
von welchen sie zuvor nur Nutsniessung
hatre, und welche
sie an Johan Vos übertrug
(S. weiter oben).
2.
Gewit
va?z Lienden
wird am 28 August
1544 mit
dem Veerstadt
von Aldenavesaet
belehnt.
Er erhielt auch
Laeck
von seinem
onkel
Johann
Vos.
Er heirathete
Jaqueline
N. welche Wittwe
wurde am 15 Juni 1553, an
welchem
Tage sie Aufschnb
der Belehnung
erhrelt.
Sie
erhieit
noch einen weiteren
Aufschub
fiir sich und ihre
Kinder
am I April
rsj6
und am 30 October
1557.
P.
Y
r

I.
Otte (Tochter)
van
Linden
wird
belehnt
am
18 März 1558. Sie
starb
vor dem 3
August
1594.

2.
Alyt van Linden, Erbin ihrer
Schwester
Otte, heirathete
10 Johan
UaB LVin.wm.
Am 3 August 1594
wird sie belehnt mit Laeck in der
gemeinde
von
Nieder-Betuwe,
Kerckavesaet
und mit dem Veer von
Aldenavesaet
und mitwadenoye
(D).
Sie heirathete
in 2ter Ehe N. vnl~
Jfaaer aus welcher
geboren wurde
Gerrit
van Maeretr,
welcher
‘am
23 Mai 1620 belehnt wurde.
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der vorstehenden
Studie
Bei Zusammenfassung
. des Inhalts
ergeben sich folgende auf urkundlicher
Grundlege
beruhenden
historischen,
genealogischen und sphragislischen Resultate in betreff der Linie der Van Lynden, in Geldern.
Das wahrscheinlich
schon im 12 ten Jahrhundert
erbaute. befestigte Schlosz Lynn, bei Crefeld, dessen Ruinen noch heute, erhalten sind und dessen Grund gelegt wurde von den ehemaligen
* heren van Lynne
oder Lynde, bei Bilsen, die ihm auch den
Namen gegeben haben, ist die Wiege der Van Lynden, in Geldern, die in Otto van Linne, ridder, und dessen Bruder GerIach,
circa I 149, ihre ältesten, urkundlich bekannten Vorfahren anzusehen haben, die hervorgegangen
sind aus den Van Lynne oder
Lynde, bei Bilsen, von denen sich einé Linie dem Guillaume de
Normandie
angeschlossen hat bei der Eroberung Englands (1066),
deren Territorialbesitz
in England sich aaf sieben Grafschaften
ausbreitete.
Die Van Lynden,
heren van Aelst, Deest und Lienden, Erbschenken von Geldern, führten schon vor ihrer Belehnung mit
der Halfte der Herrlichheit
Lienden das Kreuz, als heraldisches
Symbol in ihrem Wappen, in ihrer Eigenschaft als Vasallen des
Bischof’s von Utrecht und sie behielten dasselbe auch bei nachdem dieses Wappen
(Kreuz) in Folge Erlöschens der älteren
Linie im Mannesstamme
dem Lehensherrn
anheimfiel, da es von
letzterem der jüngeren Linie (van Lynden-Hemmen)
zu Lehen
gegeben wurde.
Didderic van Lynden, here van Lienden, ridder, 1335, stammte
ab von Didderic van Lienden, 1277, Vasall des Grafen von Cleve,
der ein Bruder war des dominus
Hillinius de Lynden,
miles,
E vor dem 17 April 1327.
Die heren van’ Linne, bei Crefeld, führen als Wappenthier einen
Löwen, dessen Concurrenzbild
ein Andreaskreuz ist, welch letzteres
das ursprüngliche
heraldische Symbol der Van Lynden,
heren
van Aelst, Deest und Lienden ist. Der sitzende Windhund,
als
Helmschmuck,
im Wappen der letzteren, repräsentirt die Allodund Lehens Besitzungen des Didderic van Lynden, ridder [Ermengarde van Keppel] in Merten (an Lienden angrenzend), welche
Gemeinde einen Windhund
im Schilde führt, während die Familie
van Merten einen sitzenden Windhund
als Helmzierde hat.
Die heren van Rode, auf Rode (Rath), im Lande Linn sind

.

\
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identisch met den heren van Linne, bei Crefeld. und zweigen ab
in das Aachen.r Reich (Schloss Rode).
Sie führen, wie letztere,
ein Andreaskreuz (Ast-Andreaskreuz)
als heraldisches Symbol.
Die ter Lynden,
in Uerdingen
und in Asperden gehören zu
/ dem Geschlechte der heren van .Linne, bei Crefeld.
Die Van Lynden-Bulloe
sind ein Zweig der Van Lynden, heren
van Lienden, in Geldern, und führen einen Löwen, als Wappenthier.
Die De la Lynde, in England, die aus den Van der Lynden,
heren van Wynde und van Beke hervorgegangen
sind, siegelten
mit einem Gedornten Kreuz und auch mit einem Ankerkreuz, 1)
da sie aber seit 1066 in England niedergelassen sind und der
Anfang der Wappen in das letzte Zehntel des zwölften Jahrhunderts fallt, so bezieht sich deren Wappen auf die in England
diesbezüglich vorherrschenden
Lehen-Verhaltnisse.
( Wordt

Het
en

geslacht

voortgezet,)

BRAND

aanverwante

ggeslachten
door

W. L. VAN DEN AKKER.
(Voortzetting
36.
37.
38.
39.
40.

B

41.

van

Nav.

LXIX,

blz.

281.1

CorneZZn de Za FaìZZe, geb. I Nov. 1.777, dochter
van Mr. Jacob de la Faille en Alida Johanna Brand VI 36.
Marìa
de Za FaìZZe, geb. I Juli 1779
1
Conzedìs de la FaìZZe, geb. I 7 8 I
i kinderen van
Sìwzon Cornelìs
Johannes
de Zn FaìZZe,
’ idem VI 36.
geb. Juli 1783
I
CorneZì.s Brand,
zoon van Simon Brand VI 37, en Johanna Jacoba van Heer, huwde Dordrecht 2g Jan, 1800
met Hester Timmer,
geb. aldaar 26 Juli 1780, overl. 20
Juni 1869, dochter van Harmen Timmer en Anna Maria
Quist.
Uit dit huwelijk 5 kinderen, zie VIII I-4*.
MY. Cor?zeZì.s Braad,
geb. Maasland I I Sept. 1779, adHelena

1) Navorscher
de Normandie,

xgxa, Die De la Lynde und die De Beke, Kampfgenossen
in der Schlacht
von Hastings,
14 Oktober
1066.

des Guillaumc

1

I
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/
vocaat te Dordrecht,
overl. Hardinxveld
18 Jan, 1827,
zoon van idem VI 37, huwde Dalen 18 Juni 1805 met
zijne nicht lk?argaretha Helena Johanna de Za FaìZZe.
Uit dit huwelijk 2 kinderen, zie VIII 5-6.
Marìn
Brand, geb. Maasland
3 1 Oct. 178 1, overleed
Dordrecht 24 Oct. 1801, dochter van idem VI 37, huwde
2 I April
I 800 Pauhs
Hegner.
AZìda Johanna Jacoba Brand, geb. I I Maart 1791 te
overl. Dordrecht
IO Maart
1875, dochter van
Zutphen,
idem VI 37, huwde Dordrecht
I I Maart
181 I met WìZZem Hord$%,
geb. Dordrecht g April 1790, overl. 2 Juli
1832, zoon van Willem Hordijk en Ida van der Elst,
(Zie voor Hordijk : Vorsterman
van Oyen deel 111 bl.
416 e. v., wapen: gevierendeeld in I en 4 in rood drie
zilveren liggende halve manen, geplaatst 2 en I ; in 2
en 3 in blauw een gouden dwarsbalk.)
Johan Hendrik
Brand, geb. Maassluis 30 Dec. 1783,
overl. Dordrecht
14 Jan. 1854, zoon van idem VI ’ 37,
huwde Dordrecht
20 Mei 1812
met Josìna Antonia Sterzìng, g eb. Dordrecht
g Mei 1789, overl. aldaar 4 Sept.
18530
Uit dit huwelijk 3 kinderen, zie VIII 14-16.
CareZ Cornelzs &?arìe Brand, geb. Zutphen
15 Maart
1795, overl. Dordrecht
18 Maart 18 16, zoon van idem
VI 37.
Anne Johama
Bastz’ana Brand, geb. Zutphen
18 Mei
1795, overl. Dordrecht
18 Maart 1816, zoon van idem
VI 37.
WiZZem Marìnus Kooy, geb, Hellevoetsluis 21 Maart 1786,
herv. pkedikant, laatstelijk te Warmond, overl. aldaar I
Juli 1873, zoon van Rempko Hayens Kooy en Maria
Geertruijet Brand VI 3g ; huwde Leiden g Oct. 1808 met
Adriana Johamta Maria RochelZ, geb. Gorinchem 14 Sept.
1786, overl. Warmond
13 Nov. 1864.
Uit dit huwelijk g kinderen, zie VIII 17 -25,
Cornelìs van Somerh Kooy, geb. 13 Dec. 1787, officier
van administratie,
overl. te Dieren 21 Juli 1857, zoon
van idem VI 39; huwde eerst te Sommelsdijk 26 April
1808 met PetroneZZa Johanna
CaZZenfeZs, geb. 2 April
GESLACHT-
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1796, Óverl. Amsterdam

6 Mei 1836, huwde daarna met
van Dassedt, geb. 2 April 1796,
overl. Doesburg 7 Juli 1876, weduwe van zijn na te noemen broeder Rempko Hayens Kooy, (zie VI 51).
Adriaws
Kooy, geb. 3 Aug. 1791, provinciaal directeur
van ‘s rijks belastingen in Noord-Brabant,
overl. Bergeijk
8 Febr. 1860, zoon van idem VI 39, huwde 8 Oct. 18 12
met Adriana
Burgers,
geb. Willemstad
28 Maart 1791,
overl. I 5 Mei 1867.
Uit dit huwelijk 3 kinderen, zie VIII 26-28.
Adida
Johanna
Jacoba Kooy, geb. Hellevoetsluis
I Nov.
1793, overl. Zaandam 7 Aug. 1860, dochter van idem
Vl 39, huwde Hellevoetsluis 25 Mei 1815 met Jan Eduard
van Someren
BYad
geb. Hellevoetsluis
25 Juli 1791,
ridder Ned. Leeuw, overl. 16 Aug. 185 I te Amsterdam,
zoon van Johan van Someren ‘Brand en Adriana Clasina
Gallas (zie VII 52).
RempKo Hayens Kqj,
geb. 5 Sept. 1797, kapitein der
infanterie,
overl. Maastricht
24 April 1837, zoon van
idem VI 39, huwde 26 Jan. 1832 AZetta Catlzarina
JOhanna
van Dassel,
geb. 2 April 179 1, chanoinesse van
het adellijk stift Medingen in Hannover.
Zij hertrouwd
met zijnen broeder Cornelis voornoemd (zie VII 48).
Jan E&aYd vapz Someren Brad,
geb. Hellevoetsluis
25
Juli 1791, werd commissaris der belastingen en accijnsen
te Amsterdam,
ridder in de orde van de Ned. Leeuw,
overleed te Amsterdam
16 Aug. I 85 1, zoon van Johan
van Someren Brand VI 40 en Adriana Clasina Gallas,
huwde (zie VII 50) te Hellevoetsluis
25 Mei 18 15 met
zijne nicht AMa
Johhma
Jacoba Kooy, geb. Hellevoetsluis I Nov. x793, overl. Zaandam 7 Aug. 1860, dochter
van Rempko Hayens KOOY en Geertruijd Brand.
Uit dit huwelijk 3 kinderen, zie VIII 29-31.
Maria
Mde~aine
Esckau~iey,
geb. 24 Aug. 1770 te Rotterdam, overl. 12 Mei 1796, dochter van Jean Pierre
Eschauzier VI 42 en Esther Brand.
CorneìZZe Eschauxier,
geb. 24 Aug. 1770
te Rotterdam
en aldaar overl. I 1 Nov. 1773, zoon van idem VI 42.
Pierre Eschauzier,
geb. g April 1772 te Rotterdam,
opAletta

49.

50.

5I .

52.

53.

54.
55.

Johanna

Catharìna

’
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<* perstrandvonder
en schout van Terschelling, burgemeester van Terschelling
van 1810 tot zijn dood 21 Juni
1837, zoon van idem VI 42; huwde Anna Amalia Uitenhage de Uis& geb. Kampen 12 Nov. 1782 en aldaar 25
Oct. 1865 overleden, dochter van Mr. Jacob Abraham
van 1802 tot
Uitenhage
de Uist, commissaris-generaal
1805 naai de Kaap de Goede Hoop, stichter van het
district Uitenhage,
president van het Hof van Rekeningen enz., lid van de Eerste Kamer, ridder in de orde
van den Ned. Leeuw (geb. Zalt-Bommel
20 April
1749,
overl. Voorburg
3 Aug. 1823 en aldaar in de kerk begraven) en Amelia Elisabeth Wilhelmina
Strubberg.
Uit dit huwelijk I I kinderen, zie VIII 32-42.
56. Anne Esther Eschauzzer, geb. 30 Aug. 1773 te Rotterdam,
dochter van idem VI 42.
57, yacpues rean Eschauzier, geb. 25 Juni 1775 te Amsterdam, en aldaar overleden I I Jan. 1839, zoon van idem
VI 42, huwde ‘Ik. Antze Gertrude valz &Y Tuuk; huwde
2O. Hendrina
Verliegen, geb. Ig Febr. 1772 en overleden
12 Dec.
1868 te Amsterdam
en aldaar 17 Dec. op de
Westerbegraafplaats
begraven, dochter van ,Otto Verheijen
en Cornelia van Diest.
Uit het eerste huw. 8 kinderen, zie VZ11 43-50.
Uit het tweede huw. 16 kinderen, zie VIII 5 1-66.
58. MadeZaine Anne Eschauzier, geb. g Dec. 1776 te Amsterdam, overl. 3 Aug. 1856, dochter van idem VI 42,
huwde Joachìnzus Chistophorus
Masman,
predikant
te
St. Michielsgestel, overl. g Oct. 1849.
Uit dit huwelijk 4 kinderen, zie VIII 67-70,
59, Sawued Louis Eschauzier, geb. 14 Mei 1778,
begraven
28 Dec. 1855, zoon van idem VI 42, huwde Henviette
Clienz?, overledeu 24 Juni 1874.
60. &ther Comedie Eschauzier, geb. I 5 Febr. 178 I, overleden
15 Aug. 1784, dochter van idem VI 42.
61. yean yacob ‘Corneilde Eschauzier, geb. I I Jan. 1789 zoon
van idem VI 42.
. ’ VIII.

1,

Harvne~ Anne Marìnus
Brand, geb. Dordrecht
17 Juni
1802, overl. in 1841, zoon van Cornelis Brand VII 40
/
en Hester Timmer.

\

1
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Johanna
Jacoba
PetroneZZa
Braqzd,
geb. Dordrecht
2g
Juli 1804, overl. Gijsendam, dochter van idem VII 40,
huwde Dordrecht 6 Aug. 18q0 met Johannes van OsseZen.
Nicolaas
Cormlis
Marie
vaîz Someren
Brand,
geb. Dor3,
drecht 13 Aug. 1807, overl. Arnhem 2 Febr. 1890. zoon
van idem VII 40, huwde Dordrecht
18 Apil
1839 met
Catharìxa
Adyìana
Wenssen
VoskugZ,
geb. Amersfoort
2 Febr. 1810, over]. Arnhem 15 Jan. 1889, dochter van
Johan Anthon Wenssen en Antonia Voskuijl.
Uit dit huwelijk 3 kinderen, zie 1X 1-3.
Cornelirr vatz. Someren
Bralzd,
geb. Dordrecht 6
4. Hes&
Maart 18 12, dochter van idem VII 40, huwde Breda
met yaco6us Bro&~uzjSe~~,
Gerardus
Marìnus
van Someren
Brand,
geb. Dordrecht
4”.
IO
Nov. 1816, overl. Arnhem
3 Juni 1876, zoon van
idem VIJ 40, huwde Molenaarsgraaf
zg Juli 1841 met
Theodora
Maria
Slotemaker,
geb. Molenaarsgraaf
10 Juli
1827, dochter
van Adrianus
Slotemaker
en Adriana
Lucretia Magdalena Kuperi.
IJit dit huwelijk 3 kinderen, zie 1X 4-6.
Cornelìs
van Someren
BraTzd, geb. 16 Dec. 1800
is als
gepensionneerd
majoor der infanterie
te Onarang
in
Oost-Indië
overl., zoon van Mr. Cornelis Petrus Brand
VII 41 en Margaretha H.elena Johanna de la Faille.
6. AZìda
3ohanna
Brand,
geb. 12 Oct. 18 12, overl. te
Charlois 6 Dec. 1878, dochter van idem VIT 41. huwde
1a. 3acobus
Jo?zannes
Oliuìer, huwde
2e.
Gtwiardus
2.

Albertus
Kaunphuìs.
WiZZenz Hordqkj
geb. Dordrecht
op zee 21 Nov.
1832, zoon

4 Juni 1813, verongelukt
van Willem Hordijk
en
Alida Johanna Jacoba Brand VII 43.
8. Johanna
Jacoóa
Sìmonetta
Hordgk,
geb. Dordrecht
17
Aug. 1816, dochter van idem VII 43, huwde Koudekerk
27 Juli 1864 Barend
ErkeZen<,
geb. 26 Febr. 1799,
overl. Koudekerk 2g Nov. x869, weduwnaar van Christina
de Vos.
geb. Dordrecht
6 Sept. 1817,
9. SZmon CareZ HordzJK,
overl. 20 Oct. 1840, zoon van idem VII 43.
10.
Adolf
Adriaan
Hordgk,
geb. Dordrecht
14 Sept. 1818,
overl. 13 Jan, 1848, zoon van idem VII 43.
7.
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Anne Johan Bastiaan Hordzj’K, geb. Dordrecht
27 Febr.
1823, overl. Rotterdam
g Jan. 1882,
zoon van idem VII
43, huwde Dordrecht
T 3 Juli 1853 Metha Corneh’o de
Ridder, geb. I 5 Mei 1829.
Johannes Jacobus Hordqk, geb. 27 Sept.
Kinderen van
1825,
overl. Herwijnen 4 Oct. 1856.
idem [VII 43.
Adrz’ana Dana
Jacobdz Hordijk,
geb.
1
Dordrecht
23 Sept. 1826.
overl.
Anne Jacob Brand, geb. Dordrecht
Ig Mei 1821,
aldaar 28 Dec. 1859, zoon van Johan Hendrik Brand
VII 44 en Josina Antonia
Sterling, huwde Utrecht IO
Oct. 1850 met Maria .S$OOT,geb. Utrecht g April 182 1,
overl. Velp 16 Jan, 1839, dochter van Jan Pieter Spoor
en Jacoba Lammerts van Bueren.
Uit dit huwelijk een kind, zie 1X 7,
Adriana
Petronella
Bram!,
geb. Dordrecht
18 Aug.
1823, overl. aldaar 4 Juli 1876, dochter van idem VII 44.
3osina Johanna Brand, geb. Dordrecht
28 Nov. 1829,
dochter van idem VII 44, huwde Dordrecht 25 Juni 1855
Anthonie Johannes de Koning.
Rempko Hayen
Kooy, geb. Warmond
17 Aug. 1809,
overl. te Salatiga 4 Juni 1841, zoon van Willem Marius
Kooy VII 47 en Adriana Johanna Maria Rochell.
Louìsa C’attiarìna Christinu Sebasta Kooy, geb. Warmond
g Feb. 1811,
aldaar overl. 14 Maart 1867, dochter van
idem VII 47, huwde J, J. Hendrìks.
Maria
Gcertruìda Kooy , geb. Warmond
g April 18 13,
overl. aldaar 18 Jan. 1883,, dochter van idem VII 47,
huwde I I Mei I 838 Hendrìk de Haag,
Jacobus Kooy, geb. Warmond
16 Jan, 1816. herv.
predikant,
overl. Wageningen
20
Dec. 1877, zoon ván
idem VII 47, huwde I e. 2g April 1841 met Dìrkl2
Zuurdeeg, geb. 2 3 Dec. 1818, overl. Lisse 13 Mei 1846,
huwde 2e. Leiden I 5 Juli 1847 met Antonìa WìZheZmz’tia
Zuurdeeg, geb. I 824, overl. Lisse I Nov. I 860, huwde
3”. Warmond 20 Nov. 1861 met CorneZìs Auguste Johanna
RochelZ.
Cornelìs Johan van Sonzeren Kooy, geb. Warm ond I o
Aug. 1819, overlk Voorburg
17 Aug. 1888, zoon van
l

21.
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idem VII 47, huwde Warm,ond 14 Sept. 1853 yacoba
Maria
Theesing, geb. 2 Febr. I 8 I 1, overl. Voorburg 6
Mei 188 I weduwe, van 8. Vlieander van den Bergh.
Yo?lanzes Eduard Jacobus Kooy, geb. Warmond
5 Sept.
182 1, militair student, aldaar overl. 23 Sept. 1844, zoon
van idem VII 47.
Anna Henrica Maria Kooy, geb. Warmond 4 Jan. I 825,
dochter van idem Vl1 47, huwde aldaar 14 Sept. 1853
met H. G. Nicouwe~z~uìzen.
EZisabeth Gerardina
AIberta li’ooy, geb. Warmond
g
Oct. 1827, dochter van idem VII 47, huwde A? N.
Uckerman.
Sara WìZheZmina Adrìaiza Kouy, geb. Warmond 2 April
1831, dochter van idem VII 47, huwde aldaar 14 Sept.
1853 met D. de Brzcìn LXPZ.
Marìa
Geeytytilj’ Rooy, geb. 1Villemstad 30 Oct. 18 13,
overl. 27 Mei 1882, dochter van Adrianus Mooy VII 4g
en Adriana Burgers, huwde N. N. vaiz Diest controleur
van rijksbelastingen.
Anna F’etronella Kooy, geb. Willemstad
16 April 1817,
dochter van idem VII 49, huwde 3 I Aug. 1841 met L.
van G’aZeen,geb. 1806, notaris te Bergeijk, overl. aldaar
2 Dec. 1856.
Pìetcy Cornelìs I<ooy, geb. Mousiron 25 Dec. 182 1, zoon
van idem Vl1 49.
rotian van Someren Rrand, geb. Den Helder 10 Dec.
1825, kolonel-commandant
der schutterij te Amsterdam,
officier in de orde van de Eikekroon.
adjudant der koningin in b.d., zoon van Jan Eduard van Someren Brand,
VII 52 en íîlida Johanna Jacoba Kooy, huwde Hoorn
23 Juni 1853 met &zgeZZna Marìa de Boer, geb. Amsterdam 28 Oct. 1829, aldaar olrerl. 10 Nov. 1886, dochter van Jan Evert de Boer en Engelina Maria Meijer ;
huwde 2e, ‘s-Gravenhage
20
Febr. 18g0 met Eltgedìea
Marìn Stumm, geb. Amsterdam
I 8 Jan. 1847, dochter
van Carl Friedrich Stumm en Aaltje de Boer.
Uit het eerste huwelijk I kind, zie 1X 8.
(Wordt

voortgezet).
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UITTREKSEL
uit huwelijkscontracten,
testamenten
en
andere
documenten,
die op verschillende
adellijke
families
betrekking
hebben.
Familie

z

van

Swieten.

die 3
In het begin der 16 (le eeuw leefde Jacob van Swieten,
kinderen naliet: Xeyer, CZaes en ìYe~zdrz%. De laatste huwde met
Margaretha
; uit dit huwelijk sproten 3 kinderen:
Jam-6, ZVelgen
en Pìderìk.
Magescheit tusschen Jacob, Nelgen en Diderik,
kinderen
1.
van Henu?yìk van Swìeten en Margaretha,
Hendriksdochter,
1590 in orig.
Jacob van Swieten was geestelijk.
2.
Testament van Jacob van Swìeten, 1626, in cop. auth.
tusschen Nicolaas
Doede en iVe&ge-Enof
3. Huwelijkscontract
Cornelia van Swìeten.
1590
in orig.
Volmacht van den kant van il’eltgen
van Swìetelz, om, haar
gedeelte van de erfenis van AZydt vafz Swìetcrt, over te
dragen aan Jast Boelens. 1627 in orig.
tusschen Dìderìk
van Swìeten en EZìsabeth
5. Huwelijkscontract
van Montfoort
1599 in orig.
va?z Swìeten
6. Octrooi van het Hof van Utrecht voor Dìderìk
en EZìsabeth van Montfoort
1606 in orig.
van Swìeten en Elisabeth
vatz Mont7. Testament van Dìderik
foovt,
waarin zij hun eenige dochter Anna van Swìeten als
erfgename benoemen. 1607 in orig.
weduwe van azderìk
8. Testament van Edìsnbeth van Montfoort,
~van Swìeten. 1634. Uit het huwelijk dezer beiden sproot Anna,
die met Joost Boelen op I Aug. 1621 huwde, hun zoon heette
AZZard.
Na het overlijden van Joost Boelen huwde Anna met
Sylvester
Heereman.
31 Mei 1636.
Lijftocht
van
Anna
van
Swieten aan hare stiefdochter Marìa
9.
van Heerenzan,
weduwe van Allard Boelen. 1647 in orig.
Familie
1.

van

Montfoort,

Loeff

en

Stickel.

Overdracht
van 3 familiestipendies’ op de Universiteit
Leuven van +Xrabeth,
Arendsdochter
aan Johan Louf,
ckìtil’s xoort, haar naaste bloedverwant
1574
in orig.

van
lhì4
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Elisabeth Arends was in I 574 ongeveer 80 jaren oud en getuigt in bovenstaand
document,
dat de 3 familiestipendies
door
STmon van der SZz~ys,domproost in Utrecht, oom van hare moeder,
gesticht zijn. Haar moeder was Mac&eZd nopt (of Dowlen);
Symon van &r .Sluys was dus haar oom van moederszijde.
Hieruit mogen wij den volgenden geslachtsboom opmaken :
Simon,
Domproost
in
Utrecht,.
genaamd
van der Sluys.

N.

N. van
SZUYS.

Arend,
schepen

Simon,
geestelijke

werd

dtr

X

Pictersz.
te Rotterdam.

X

Elisabeth,
ongehuwd,
leefde nog in
1,574 en was
80 jaar.

Michel

Maria

Stickel

I

Elisabeth
v. M.

X

Johan

2.

3.
4.
5,

6.

Aelrgen

of Dowlen

Doci~,

X

CorneIis
van Montfoort,
Johanszoon.
/

X v.

Johan,

Lysbet
Montfoort.

X
Oly.

geestelijk.

Cornelia

i

/

Florisz.

Doen

hfuchteld

Louf

Aeltgen
v. Montfoort

X
Diderik
van Swieten.

I,ouf

N.N.

Marie
v. Montfoort.
Hendrik

X

Michel
T,ouf,
sterft zonder
ergenamen.

Willem

IStickel.

Pauw.

Huwelijkscontract
tusschen yo,Ga?z Lozdf, Michel Loufs zoon
en Maria Stickel, Willem’s dochter, 22 Jan. I 558, in orig.
Testament van bovengenoemden,
1570
in orig.
Testament
van yohapz Ilii’ickel LouJLs, waarin hij zijn kinderen waarschuwt tegen de Nieuwe Leer, 1572.
Verdeeling der nalatenschap zijner vrouw onder zijn 5 kinderen door yohaz Miched Louf, 1609, in, orig.
De kinderen van MzC/rcZ Lozlf en Maria StickeZ waren:
Mìchel, WìZZmz, Lysbet, Aeltgen, l%Zarìe&-en.
die de erfgenamen van Johan Michel
Lijst der rentebrieven,

GESLACHT-

EN

WAPENKUNDE.

Louf aan het arme maagdenhuis
te Amsterdam,
als een
erfenis nalieten. 1610,
18 Nov. in orig.
Van de bovengenoemde
5 kinderen stierf Michel Loztf
spoedig ongehuwd.
De 3 zusters, die den naam harer
grootmoeder
van Montfoort
droegen en Willem, die den
naam zijner moeder van Stickel voerde, traden in het huwelijk.
Lisbeth met Dz’ederi~ vnn ,&&&Y~ en Aeltgen met Floris
van

10.
11.

12.

13,
14.

15.

Oey.

Magescheit tusschen Floris van OOI, Jacobszoon, Caesarius
genaamd
en AeZtgen
van Montfoort,
Jan Michel Loufsdochter, 1569,
g Sept. in orig.
Testament, waarbij Aeltgen van Montfoort
hare zusters en
broers tot universeel erfgenaam aanstelt, 1615 in orig.
Testament
van Michel Louf, waarin hij zijn zuster Marie
al zijn meubels, etc. vermaakt, 12 Sept. 1617 in orig.
Michel Louf stierf ongehuwd;
Maria
van Montfoort
I
huwde met Hen&4
Pauw.
Huwelijkscontract
tusschen Maria
vaz Montfoort
en Hendrik
Pauw,
10’ Sept. 1610,
in orig.
Testament van Maria van Montfoort,
waarin zij hare zuster
en broerskinderen
tot erfgenaam benoemt van al haar bezittingen en aan haar man de lijftocht
daarvan schenkt,
I I April
1626 in orig.
Deeling der goederen, die van Aeltgen
vati Montfoort
als
fideicommis
op Maria van Montfoort
vererfd zijn en na
haar dood op Elisabeth van Montfoort
en de kinderen
van Willem Stickel overgaan, IO Juli 1628 in orig.
Willem Louf, genaamd Stickel, of van der Ga#eZ was
gehuwd met Maria, dochter van Lubbert.
Huwelijkscontract
tusschen Willem Jans Louf zoon, genaamd
Stickel en Maria Lubbertsdochter.
Testament
van Willem Loufs, genaamd Stickel en Maria
Lubbertsdochter,
1603 in orig.
De kinderen dezer beide waren : byo?zapz Wz’ZZemen Magdalena,
die zich gewoonlijk SticReZ van dey GafleZ noemden.
Testament
van Magdalena
Stick.eZ van der GafeZ, waarin
zij Anna
vm Szwìeten, vrouw van Heeremaz
tot universeel
erfgenaam aanstelt, 1659 in orig.
EZisaóeth
vaz Montfoort
huwde met Dìdev-ik van Swìeten
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in 1599
en liet Ama
van
die in 162 I met yost Boe&
Heereman
in den echt trad.
Familie
1.

Szwz’etenna als eenige dochter,
en na diens dood met Sylvestev

Stickel.

Huwelijkscontract

tusschen WWZe?pzStickel, Corneliszoon
Teyizg dochter, 1532,
15 Jan. in orig.
Deze lieten na 4 kinderen: Mayia,
NeeZtgez,
Cornelz’s

Alydt

.
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en

JYoham

en

Cornelìa.

Testament
3, Testament
44 Verdeeling
2.

Maria
1581

Stickel,

van ConzeZìs Stz’cKeZ1572,
in orig.
van yaft Teyrzg 1573 in orig.
der erfenis van Cornelis onder
zijn
vrouw van Johan Michel Louf en Aeltgen

zusters
Stickel,

in orig.
Familie

Boelen.

In het begin der 16de eeuw leefden CZaes, yacob, DoltPen Grìete
Boelens.
Claes huwde met NeZZe HeLjizen; Jacob werd priester,
Douf en Griet bleven ongehuwd.
1.
Testament van Jacob Boelez, priester 1547.
Claes Boelen liet 3 dochters na: Katharìmz,
gehuwd met
r
iohan
Cath; NelZe en Grietgen.
2.
Huwelijkscontract
tusschen Pìeter BoeZen en NelZe Ruyck,

1552”
30 Verdeeling
van Pieter

der nalatenschap van NeZZe Bzlyck, echtgenoote
Boelez, tusschen dezen en zijn zoon AZZard Boelen.

1563.
Alard
Boelen huwde met Maria
Bamnme,
Jacobsdochter,
4.
5 Oct. 1588.
Huwelijkscontract
tusschen Allard Boelen
en Maria Bamme 5 Oct. I 5 19, in orig.
Allard Boelen en Maria Bamme hadden
3 kinderen :
Jast, Reywerìk
en Pìeter.
Huwelijkscontract
tusschen yost Roezen en Aizna vafz Szwìefen
I Aug. 162 1, in orig.
der nagelaten goederen van yost BoeZelz en der
6. Inventaris
nog levende weduwe Anza van Swieten in orig. 1636, I Juni.
AZZard BoeZen zoon van Jost Boelen en Anna van Swieten
huwde met Maria Heereman, stierf weldra Londer kinderen
‘na te laten.
7. Testament van AZZQYL? Boelen, waarin hij zijn moeder Anna

.
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van Swieten en als deze voor hem overleden is, zijn twee
halfbroers Diderik
en Cdaes Heeveman als erfgenaam aanstelt,
1644 in orig.
8. Huwelijkscontract
tusschen Adriaan
Willemszoon en Gertrud
Frans Heynen dochter, 1514 in orig.
Frans Heynen zoon
g. Testament
van Cornelis Benninck,
1533 in orig.
10.
Huwelijkscontract
tusschen Peter Rezjers en Elisabeth Frans
Hepen
dochter, 1508 in orig.

‘

Benninck.
Franz
Heynen

Claes

X

zoon

Gerrit

Johan

Katharina
Benninck

Renninck

X
I

i-l
Cornelis

/
Claes
Boelen

X

I

Nelle
Benninck,
dochter
van
Franz
Heynen.

. . . . . .

IIIIII Styne
X
Peter

Reyers,

Jan

Cornelis

Lysbet

I

Jan

Jacob

Gertrud

Gerrit

X

Adriaan

Willems.

+

’

Kitharina.
Boelen, ook
Benninck
genaamd.

I
Nelle.

’

Claes Bouwen
in de kat.

1
Grietgen.

X

l
Haze.

Volkien,
dochter
van

lan.

jan

Anna.

Cath.

X

l
Patt ick
Vasters
zoon.

X

Griete.

I
/
Jan Claes
Benninck

’
Claes
Cath

Anna’

Mathia’

jacob’

’ F r anz

Nicolaas
Heereman

Volkien

X

)(

Varlerf
Patrickszoon.

Obrecht
’

’

X

Jans
Benninck.

Volquina
Vasterts

‘595.
11.

13.

Testament
van AZZert Boelen
en Maria
Pieter
IVeynev
dochter, echtelieden, I 5 3 5.
Boelen, dochter
van bovenTestament
van Marietgen
genoemden
1587.

/
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Verdeeling
der door AZZard BoeZc7z en Marie
We@zen,
echtelieden, nagelaten goederen, I 563 in orig.
Testament van Alard
h’orlen en Mnyin Bmamc,
1606 in orig.
Familie
Buyck,
en Vastert.

Bam,

Cath,

Benning,

Occo

Op het einde der 15de eeuw leefde 3’arob I3zqcK,, gehuwd met
Ysbrands
HoZesZotcn dochter, weduwe van Heijnen, bij wie
hij vier kinderen had : S~~~YCZ-~U& Co~7zcZis,
L~~sbct, Jacoba.
Corn~-lis huwde met A~xt~s Florisdochter,
LzJJ-bct met Sybrand
Occo, Jacoba
met Hepyc77zcz7L
en Sybvad
met Rc~i77zbzlycl’l
Po~~zùs
OGCO doch ter.
1.
Verdeeling van de door Haria
17sb~anc;G
IZ~1Z~~slot~72
nagelaten
goederen onder haar bovenvermelde
kinderen, 1561 in orig.
2.
Huwelijkscontract
tusschen Sybynzd Occo en Elzsaheth Buyck,
1539,
in orig. Deze stierven zonder kinderen.
der nalatenschap
van fiZisabrt/c
Bzlyck,
I 596,
3. Verdeeling
in orig.
4. Testament van Elisabeth BuJck, 1589, in orig.
tusschen Sybram!
Bzcyck en Reymburch
5. Huwelijkscontract
~o@&s Occo dochter, 1533 in orig.
Sybrand Buyck liet 5 kinderen na: rost, Anna, Katharina
Jacob en Cowzclis.
6. Testament
van Reimburch
Poppius Occodochter,
waarin
zij als erfgenamen benoemt J~cod7, Amza, Krrfhar-iza
Bawmen
of Buyck. 1569, in orig.
Cornelis Buyck was gehuwd met SQIK F~ausseu;
zij
stierven kinderloos.
echtg,enoote
van Coynelis
van S~7ze F~ansscn
7. Testament
Buyck,
1544, in orig.
Catharina
h’am of LhuJ/ck huwde met Jmob Pieterszoon.
Anna Bam bleef ongehuwd en stierf’ 17 April 1629.
8. Testament van Ama
Ram, 1615,
in org.
Jost Bnyck huwde met BaZich Po/pius
Occodochter.
tusschen Jacob UZL$ of Bam en Maria
9. Huwelijkscontract
Frans
Jansz. dochter,
ZYoo~Z~7z genaamd,
weduwe
van
Lanzbeyt’ Simonsz., 1558, in orig.
Maria
‘Frans
HoogZze77 was tweemaal gehuwd, eerst met
Lambcyt Shzo7zs
en daarna met yacoó Buyck.
Haar moeder

Maha

i
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EZish%a 3;tit Podden leefde nog en maakte in 1583 haar
testament.
Huwelijkscontract
tusschen Frans Lamb. Symons en Maria
Frans Hoogen aan de eene zijde en ïklargaretha
vag Loo
en Altgen van Sonnevelt aan de andere zijde, I 581 in orig.
Uit het tweede huwelijk
van Maria Frans Hooghen
sproot Maria,
de oude, Maria,
de jongere en .Sybraya’t,
1
allen Bam geheeten.
Verdeeling
der door Elisabeth
yans Padden nagellaten
goederen onder haar kleinkinderen,
I 586 in orig.
Maria, de oudere huwde met AZZard BoeZeens.
yost Buyck en Balz’ch Poppius Occo, echtelieden, lieten na:
Heymgen, NeZZe,Marìa,
SyóYaid, Claes, Poppìus, Kathrìna,
Vrontgen en Aedtgen, die allen behalve Cdaes, Poppìas en
Aeltgen huwden.
Maria Buyck huwde met WesseZ Buyck Cornelisz., uit
dit huwelijk sproot Marìa, die met Gerard SandeZzjShuwde.
Vyoutgen Buyck huwde met Gheen Symon Gheenszoon
en stierf kinderloos.
Poppìus Buyck stierf kinderloos.

10.

11.

Familie

Occo.

Poppius Occo was gehuwd met GerburcA, CZaesm dochter.
1.
Testament van popp&s 0x0, I 537.
Verdeeling der nalatenschap van Gerburch, Claesendochter,
1559 in orig.
Zij had 6 kinderen : SybYand, gehuwd met Elisabeth
Buyck; Reynzburch, gehuwd met Sybrand Buyck; Balyck,
gehuwd met 70s~ Buyck: TL+ete, gehuwd met Diderik, Jan
zoon; Katharina,
gehuwd met Diderìk Schaeps, en Anna
gehuwd met Sarc Conìnks.
Fa,milie
1.

2.

Benninck,

Cath

en Vastert.

Verdeeling der 1ouderlijke goederen tusschen
Katka;P-ina Bennzhck, 1506,
in org.
Testament
van 3okan Bennìnck, waarin hij
van zijn broer en de kinderen van een met
gehuwde zuster Katharina
tot erfgenamen
De kinderen van Frans Heynefz waren :
Styne, CoFneZìs, yan, Gerit en Ge&&.

yan,

Ge&

en

de 3 kinderen
Fram Heynen
aanstelt.
L534.
NelZe, Lysbet,
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Cath.

Testament van Volkien, Jans dochter en weduwe van Claes
liozc~en in de Kat, waarin zij haar kinderen:
yohan,
Anna
en Haze, tot &-fgenamen benoemt, 1547 in orig.
Johan
Cath,
Claes zoon huwde met Katharhza
BoZeq
ook Be7zninck genaamd.
2. Testament
van Johan Kat en Katharina Bolen, waarin zij
haar kinderen
Mathen,
Claes seuìo~,
Clacs jmìor,
Anna,
Frans,
Jan,
VoZkgcn
en 3acob tot erfgenamen
aanstelt,
1565, in orig.
Testament
van hfathea
Kat,
Jansdochter en weduwe van
30
Dirik, Janszoon, waarin zij haar goederen verdeelt tusschen
hare nicht Volkien en de kinderen van haar broers.
1598
in orig.
4. Testament
van Frnns
Kat,
waarin hij zijn zuster Mathea
tot erfgename aanstelt.
1591, in orig.
22e?&~zcR, Jans Kat zoon en
5. Magesc hei t tusschen yan
Obrec&, Vasterls
dochter, I 575 in orig.
CZaes Kat, Janszoon huwde met Maria
Corsscn,
uit welk
huwelijk 2 kinderen stamden : Maria
en Christiazns,
kanunnik te Arras.
1.

Het Huis ,,VRONESTElN”

en de familie DE WAEL.

Wij laten hieronder
een kort uittreksel
volgen
schillende akten, stukken, etc., die op het Huis
en zijn bewoners betrekking
hebben. 1)

van de ver»Vronestein«

1.
Brief van bisschop F~ederìk
over de opdracht van den lijftocht van het huis CVronesteinK met de hoeve en 6 morgen te
Jutfaes, van Gerap a! van Vroxesteìz
aan Lodew~k
de WaeZ. 1410
in orig.
2.
Leenbrief van bisschop Fyedcri& ten behoeve van Lodewgh
de WaeZ betreffende
het huis Vronektein en G morgen lands, die
Hz’ldebraud
van Jutfaes
ten behoeve van Lodcw@k de WaeZ aan
den bisschop opgedragen had.
1412, in orig.

1) Deze

stukken

berusten

in een adellijk

archief

in Duitschland.
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3, Leenbrief
van bisschop Rudodf ten behoeve van Lubbert
de Wael, zoon van Lodewijk,
145 1, in orig.
4. Leenbrief
van bisschop PJ&~s ten behoeve van Lubóert
de ITaeZ, zoon van Willem. 1523 in orig.
5. Leenbrief
van Keizer Karel V ten behoeve van Adriaan
de Wael.
1547, in orig.
6. Leenbrief
van Koning Filips 11 ten behoeve van Frederik
de WaeZ.
1579, in orig.
7. Leenbrief der Staten van Utrecht ten behoeve van Gerard
Cze WaeZ.
1618,
in orig.
8. Leenbrief
der Staten van Utrecht ten behoeve ?an JYosten
de WaeZ.
1648, in orig.
g. Leenbrief der Staten van Utrecht ten behoeve van Gerard
de WaeZ.
167 1, in orig.
10.
Leenbrief der Staten van Utrecht voor Frederik
de WaeZ.
1679, ín orig.
11.
Leenbrief
van den Prins van Oranje voor Jo/?. Erasmus
1692, in copia.
van Sc?zerpenseeZ.
12.
Leenbrief der Staten van Utrecht voor MditìZd
Jacob van
1717,
in
orig.
Scherpemeed.
13. Leenbrief
der Staten van Utrecht
voor yohannes
van
Sc~erpe~zsecl als fideicommissaris
van FYeh-ik
de WaeZ.
1726,
in orig.
14. Leenbrief
voor DìdeYìk
Johan
vaiz Heerenzatz,
heer van
in orig.
Dever, etc. 1747,
voor Frederik
Willenz
van Heereman
met het
15. Leenbrief
huis Vronestein.
178 1, in orig.
16.
Leenbrief der Staten van Utrecht voor Carlvaz
Heereman.
1782, in orig.
Erfpachtgoed
van 20 morgen 34 roedena. land, GuZd&of
genaamd, in het gericht Hagesteìtz.
1.
Erfpachtbrief
van het Kapittel
van St. Pieter te Utrecht
over bovengenoemde
goederen voor Dìdeyik yokan van Heereman
1767, in orig.
van Dever.
2.
Erfpachtbrief
van het kapittel voor Sylvestcr Andreas
van
Heereinan . 1746, in orig.
3.. Erfpachtbrief
van hetzelfde kapittel voor Frederik
WiZZem
.
v. Heereman . 1781, in orig.

’

,
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kapittel

voor Carl vazz

Heere-

Leenbrieven
van I I morgen 4 hont land (de helft der hofstede
Reigenstein, gelegen bij Hagestein).
1.
Leenbrief van den prins van Oranje voor Aa’riaa?z de Wad
1692 in orig.
2.
Leenbrief
van den prins van Oranje als heer der baronie
x7 10, in orig.
van Liesfeld voor Eraswms vau Sch~pz.zed.
Leenbrief
van
denzelfden
vopr
.yohaz
van Schrpenseel.
3,
1717, in orig.
4. Leenbrief van denzelfden voor Frederik WiZZem van Heereman.
1781,
in orig.
Leenbrief
van denzelfden voor CarZ vau Heerewan.
1787,
5.
in orig.
Leenen van het Huis RzdwecZ, in Blockland gelegen in het
land van Montfoort.
1.
Leenbrief
van den heer van Wilich als heer van Ruweel
1717, in orig.
ten behoeve van ro/za?t v. .Sch~~pcnsccZ.
2.
Leenbrief van denzelfden voor Dia?cvik yohan v. Heereman.
1723, in orig.
3. Leenbrief van denzelfden voor LMevik ‘j%h~ v. Heereman.
1742, in orig.
4. Leenbrief
van FZ’~ZZP~FZ
StraZmzn, als heer van Ruweel, ten
behoeve van Frcdcrik Wdhz vau Eieertwzan. 178 I, in orig,
Tienden, genaamd Wimstic72dc72,
in het kerkspel Oudegein.
Leenbrief
van de Staten van Utrecht voor wed. 700/1. KooZ.
1714
in orig.
De familie rEr Wad bezat reeds in het begin der 15de eeuw
het Huis Vronc.st&t; het. werd toen bewoond door Lodewqk de
WaeZ, die met An.eZa van Wulven gehuwd was. Vronestein kreeg
hij van GerrZt
van Vronestein
in 1410.
Het wapen van de
familie de WacZ is : 3 witte rozen in een zwart veld, het wapen
der van Wulven’s : 4 slingelende roode balken in een geel veld.
Uit het huwelijk van Lodewijk de Wael en Angela van Wulven
sproten :
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die met Aleida
van Dricócvgen,
dochter van yokan’
van Drìebergen
en Tymaua Mouwer,
huwde en 2. Alìd (Heylwìch)
de Wael die met’ Harmen
van Leeuwenberg huwde.
Hz&ec&
de Wael,
kannunik
en scholaster in den Dom te
Utrecht,
was’ een zoon van Lubbert,
evenals Braem
de WaeZ,
canonicus ad S. Joannem te Utrecht;
deze stierf voor 1442, Hubrecht in Jan. 1454. Lubbert
de Wael werd in 1451 met Vronestein beleend.
I.

Lubbert,

I. Lubbert
de Wael en Alìdt
van Driebergen
verdeelen onder
hun kinderen : PVìZZem, Tyfnan, Lodewyk
en E;IEyZzwz’cZz
hun goederen, zoodat Willem
het huis Vronestein krijgt,
1488 in orig.
Lubbert
stierf 1488 op St. Adolphus dag, Xlidt van Driebergen
in 1499. Lubbert in Jutfaes begraven, Alidt in Oudwijk.,
WUem
de WaeZ, zoon van Lubbert,
huwde met HeyZwìcZz van
der Bordz,
dochter van Johan; hij werd 24 Juli 1489 met VroneStein beleend en leefde nog in I 5 16. Hun kinderen waren: Lubbert de WaeZ, gehuwd met Maria
van Raephorst;
yohama
de WaeZ,
de WaeZ, abdis te Oudwijk
gehuwd met Harnzen van CzJyk; Maria
en EngeZ, die later non werd.
Tyman
de WaeZ huwde met Adonìa
van Oostrum, dochter van
Diederik van Oostrum:
Hun dochter huwde met Andriaan
van
Par@s te Zudoort, Dinsdag na S. Pontiaensdag
1529.
Lodewqk
de W. huwde Agnes vau Rroeklzuìxen,
hun dochter
Lud&ca
trad in den echt met Evcrt van Everdìngen.
2.
Overeenkomst
tuspchen Gerard vaz Raephovst
en zijn zwagers Lubbert
de ?vaeZ van Vronesteìn,
Gìsbert
van Harahbroeck
1530, in orig.
3. Huwelijkscontract
tusschen fierman
van Cuyck en JYohanna de
WaeZ, dochter van Willem, waarbij deze laatste als huwelijksgift
ontvangt
de helft van alle aan haar en haren broeder Lubbert
van’ hare grootouders van moederskant,
n.i. van 3’olzafz v. d. Rorch
’
en Hermanna
Rzlys geërfde goederen. I 5 12 in orig.
4. Inventaris van de door Lubbert de WaeZ nagelaten goederen
1546. Lubbert
de Wael liet na 6 kinderen : AdYìaan
de WaeZ;
Willem ; Folpert ; Margareta
; HeìZwìcZz en Marìa.
Hij stierf in I 546.
tusschen Adrìaen
de WaeZ van Vronesteìn
5. Huwelijkscontract
en Beatrix
de Voecht van’ Nìeuveld.
1545, 17 Nov. in orig.
6. Testament van Adrìaen
de WaeZ van I 568, 25 Aug. in copia.
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Willem de Wad, zoon van Lubbert, huwde met Curnelia van
Renesse van &oermomz?, 28 Jan, I 548 en na haar dood met Marin
van Wìnsen.
Folpert werd Canonicus in St. Pieter te Utrecht, + 1562.
Johan, page bij Willem van Oranje, werd door een paard doodgetrapt.
HeìZz&/z was non in het Vrouwenklooster
te Utrecht + x597.
tusschen Stccs van Braeckel en Margaretha
7. Huwelijkscontract
de WaeZ, dochter van Lubbert,
20 Sept. 1540
in copia.
Adriaen de Wael liet 3 kinderen
na: Frederik,
Lubbert en
Frederica.
8. Huwelijkscontract
tusschen Frederìk de WaeZ en Johanna
Zij lieten een zoon,
van Amstel vaz Miden.
I 582, I Jan. in orig.
Gerard, na.
9. Huwelijkscontract
tusschen Johan vafz Wìnsen en Frederica
de WaeZ, dochter van Adriaen, in orig. 1578.
Lzbbert de WaeZ, zoon van Adriaen, huwde Catharina de Jude,
Hij stierf 4 Oct. 1605.
dochter van Aernt.
10.
Huwelijkscontract
tusschen Gerard de WaeZ en WiZheZmina
vaz Amstel van Miuden te Loenreslot,
1608 in orig.
11. ’ Octrooi
der Staten van Utrecht voor de echtelieden Gerard
de WaeZ en Wilhelmina
vaz Amstel pan Afìndeu, 16 I I in orig.
Gerard de Wael en Wilhelmina van Amstel hadden 6 kinderen:
Jost, WìZZem, Beatrix, Johanna, Josina, PhìZz)pa.
12. Verdeeling
der ouderlijke
nalatenschap
tusschen
Jost,
Willem, Johanna, Josina en Beatrix de Wael.
x647, in orig.
IviZZem cte WaeZ werd Commandeur
der Duitsche
orde in
Schoten.
Beatrix de WaeZ huwde met Balthasar vaz Buc~cn.
Johanna en 3osìna a?e WaeZ bleven ongehuwd.
voor Josina de WaeZ.
13. Octrooi der Staten van Utrecht
1654, in orig.
14. Testament van Erungard de WaeZ. 1652.
van Johanna en Josina de Wael, waarbij Gerard,
159 Testament
zoon van Jost de Wael, tot universeel erfgenaam wordt aangesteld.
1648, in orig.
16.
Codicil van Josina, waarbij in de plaats van den overleden
Gerard, diens broeder Frederik tot universeel erfgenaam wordt
aangesteld 1680 in orig.
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Huwelijkscontract
tusschen WdZem van Geioes en Pkz’Z$ja
de Wael 1635, in copia.
18.
Octrooi der Staten van Utrecht voor Philippa de Wael 1630
in orig.
19. Testament
van PkiZz$pa
de WaeZ, vrouw van Wz’ZZem van
Gelees, waarin zij yokan van Gelees, den broer van haar man, tot
1636 in copia auth.
algemeen erfgenaam aanstelt.
20.
Huwelijkscontract
tusschen yost de WaeZ en Elisabeth van
Camons rg Aug. 1645 in orig.
Elzsahetk
van
Canons
bracht als huwelijksgift
mee het Huis
Dever, dat zij deels van haar oom ro/zafz va?z Sckagen als een
legaat, deels als erfenis van yohcrn van Matkenesse,
heer van Lisse,
gekregen had.
21.
Testament
van yoost de WaeZ en IsabeZZa Catkarina
van
Camons.
23 Juni 1670, cop. auth.
’
22.
Octrooi van het Hof te Utrecht voor yoost de WaeZ.i646
in orig.
Joost de Wael van Vronestein
en Elisabeth
Catharina
van
Camons lieten 4 zonen en een dochter na: Gewit,
Willem,
Adriaan,
Frederik
en WìZkeZmìna.
Gerrit stierf in 1680 ab intestato; Frederik huwde in 1688 en
stierf 169 I zonder erfgenamen.
tusschen Frederik
de WaeZ en J7acoba
23. Huwelijkscontract
Tkedìng
vun Berckkout,
weduwe van Willem
van Hartz~kveld,
5 Aug. 1688 cop. auth.
24. Verklaring van de weduwe yacoba Tkedìng
van Berckkout,
dat zij van de nalatenschap van Frederik de Wael niets te vorderen
1691 cop. auth.
heeft.
Jacoba Theding
van Berckhout
huwde na het overlijden van
Frederik de Wael met yarob Graaf
van Groesóeek.
Inventaris
van
de
nalatenschap
van Frederik
de WaeZ
25.
22 April
1692, in orig.
26. Inventaris der goederen, die graaf yacob van Groesbeek en
yacoba
Tkedìng
van Berckkout
krachtens vonnis door het Hof te
28 Jan. 1708 in orig.
Utrecht (Ig Dec. 1705) moesten uitleveren.
Afstand
van
yacoba
Tkeding-,
weduwe
van Frederik
de
27.
Wael te Vronestein van het Huis en goed Vronestein ten behoeve
van Erasmus
van Sckerpenseel
te Kuw..t.
24 Mei 17 I 3 in cop.
2s. Magescheid tusschen WiZZem de WaeZ van Vronest@z,
heer
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van Dever en Agatha
SdZ, weduwe van Johan
Gard
31 *Mei 1687
in orig.
Willem de Wael stierf 18 Maart 1699 zonder nakomelingen.
29. Rekening van ‘&il zlnlz O/zsoy betreffende de erfgenamen
van Agatha
B/j’l en yo/L Gn~st van r 694-1698
en 1705-17 10.
30. Testament
van Agata
B$, vrouw Gan Wil-lem de Wael
12 Dec. 1687; 19 Juni 1694.
tusschen de erfgenamen
van zal. Agatiia
31. Overeenkomst
B&Z.
28 Sept. 16gG.
32. Octrooi der Staten van Holland
en Westfriesland
voor
L~&PL de LvaeZ 1690, in copia.
van Willem de Wael, waarin hij zijn broer
33. Testament
Adriaen en zijn neef Erasmus v. Scherpenseel, ieder de helft
zijner goederen vermaakt.
4 Maart 1695 in orig.
34. Codicil1 van Willem de Wael , waarin hij beveelt den
armen godshuizen te Amsterdam
de 25000
gulden, die daaraan
door zijn vrouw vermaakt waren, uit te betalen 6 Maart 1695 in orig.
armen in Utrecht
35. Codicil1 waarin hij den Katholieken
5500 gulden vermaakt.
18 Maart 1699 in orig.
36. Testament van Ahz’aen
a!e WacZ, waarin hij Erasmus
van
Schev~enscel
te Rzm~t en EZisabeth
van Sc/cerfenseeZ,
vrouw van
Fyedeyi,$ yacob Hcereuzan
v/xfz %zly~%g,& tot erfgenaam benoemt.
14 Juni 1709 in orig.
Adriaen de Wael stierf ongehuwd
I Jan. 171~1.
37, Deeling der nalatenschap van Adriaen de Wael. 17 Febr.
1710 in orig.
K.

Het
en

geslacht

ERAND

aanverwant63

geslaclzten
door

W.

30.

1,.

VAN

DEN

AKKER.

Cornelis ~oltamzes b’rami, geb. Hellevoetsluis 3 Jan. 1793,
ongehuwd
overleden als ontvanger
te Amsterdam
22
Juli 1873, zoon van idem VII 52.
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Maria
Geertru&? Brand, geb. Hellevoetsluis
26 Nov.
1789, aldaar overl. 22 Oct. 1793,
dochter van idem
VII 52.
Jean Pierre Brand Eschauzier, kapitein
der artillerie,
leeraar aan de militaire academie te Breda, geb. 4 NOV.
1803 te Rotterdam
en ongehuwd
te ‘s-Gravenhage 10
Febr. 187 I overleden, zoon van Pierre Eschauzier VII
55 en Anna Amalia Uitenhage de Mist.
Jacques Abraham Gretien Eschauzìer, geb. 30 Mei 1805
te Amsterdam,
overleden I 5 Aug. ‘1849 in de Indische
Zee, zoon van idem VII 5 5, huwde Beatrix Anna de
Vries.
Uit dit huwelijk o.m., zie 1X 9.
CZ&et<en Henri Escliauxier, geb. 2 Juli 1807 te Utrecht,
zoon van idem VII 55,
AIbert Ckades August Eschauzìer, geb. 7 Mei 1809 te
‘s-Gravenhage,
overl. 9 Jan. 1863 te Terschelling,
zoon
van idem VII 5 5, huwde Terschelling
15 Dec. 1842
NeeZ+ LZèerg> Bloem, geb. Terschelling
4 Aug. 18 I 8
en aldaar 25 Nov. I 874 overleden, dochter van Heert
Jansen Bloem en Trijntje Visser.
Uit dit huwelijk 7 kinderen, 1X 10-16.
Jean Jacques CorneìZZe Tjióbe Eschauzìer, geb. 3 Febr.
18 1 I te Terschelling,
vermist sedert 183 1 op reis naar
Archangel, zoon van idem VII 5 5.
Otto Alexandet
Julìen Ezxhauzìer, officier van administratie ofte klasse der Kon. Ned. Marine, geb. 15 Juni
I 842 te Terschelling, overleden Amsterdam 3 I Sept. I 891,
zoon van idem VIT. 55, huwde Nijmegen 20 Aug. 1856
Jonkvrouwe
Jene Frafzcoìse Antoìnette Catharìna Mezjer,
gedoopt
14 Oct. 18 18 te Dalfsen, dochter van Jhr. Jacobus Gijsbertus Meijer en Antoinette
Elisabeth van
Overbrock.
(Zie voor geslacht Meijer: Wapenboek van den Ned.
Adel door J. Rietstap.)
WìZZem SamùeZ Louis Eschauzìer, geb. I 8 Sept. 1813 te
Terschelling,
overleden aldaar 4 Oct. 1872, ,zoon van
idem VI 55, huwde 10. I 5 Mei I 839 NeeZtje Gerrit.&.
kwart, overleden Terschelling
18 Juni 185 5, dochter van

.
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Gerrit

Swart en Antje Doeksen, huwde 2e TY&+
Geroverleden 22 Juni 1887, dochter van Gerrit
Swart ‘en Antje Doeksen.
Uit het xste huwelijk o.a. een kind, zie 1X 17.
Uit het 2de huwelijk o.a. een kind, zie 1X 18.
39. Ester yacoba
Eschazhey,,
geb. 17 Febr. 18 I 5, dochter
van idem VII 5 5, huwde Amz!rie.s de VY&S, vice-admiraal.
40. Arnold
Lambert
Esciiauszb,
geb. Ternhelling
I
April
18 16,
overl. Maastricht
22
Jan. 1839, zoon van idem
rzts

Swart,

VI 55.
4 I . Adriaan

geb. Ternhelling
14
Febr. 18 rg,
in de Indische zee, zoon van idem ‘VII 5 5.
42. Gerard
~oachivz
Eschauzier,
geb. 14 Dec. 1820 te Terschelling, werd benoemd tot kapitein 0. 1. Leger 14 Aug.
1855,
werd tot ridder M. CV. O., 4de klasse benoemd
I I Dec. 1849 en nam zijn ontslag uit den dienst 10 Jan.
1862,
werd daarna suikerplanter,
woonde te Soerabaja
in het huis, thans Kliniek de Koek, overleden Nice
18
Maart 1907, zoon van idem VII 55, huwde 6 Oct.
I 847 te Soerabaja met Cathariza
EZisabeth vatz Te~hgetz,
geb. 3 Juli 1830 te Trawoelan bij Modjokerto,
overl. te
‘s-Gravenhage 22 Febr. Igog.
Uit dit huwelijk I I kinderen, zie 1X 19-29.
43. yean Pìcrre IEschauxiey,
geb. 26 Nov. 1797, overl. Ig Febr.
1837,
zoon van Jacques Jean Eschauzier VII 57, en Anne
hu wde CatharUza
Eh’sabeth
Gertrude van der Tuuk,
overl. in

Eschauuìer,

1838

Eedo hz,
.

l

Uit dit huwelijk 3 kinderen, zie 1X 30-32.
44, Petro?zeZZa Gertrude Eschacuier,
geb. Amsterdam
21 Mei
r7gg en aldaar ongehuwd
overleden
24 Nov. 187 1,
dochter van idem VII 57.
45. iYst?zer PetroneZZa Esclinuuier, geb. I 5 Juli 1800, overleden
I 5 Aug.
1800,
dochter van idem VII 57.
46. Claire Aurelia
Eschauz<er,
geb. Amsterdam 27 Oct. 1801,
overl. 13 Mei 1802, dochter van idem VII 57.
47. .SavznueZ Louis Eschawxier,
geb. Amsterdam
22 April 1803,
graveur te Londen,
zoon van idelti VII 57, huwde te
Londen 6 Jan. 1838 ram Lafton
EZZis.
Uit dit huwelijk 2 kinderen, zie 1X 33-34,

,
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Jeanne Eschauxier, geb. I 5 Nov. 1806
48. Esther Armande
te Amsterdam, overl. 27 Aug. 1807, dochter van idem Vl1 57.
dochter van idem VII 57.
49. Een meisje, doodgeboren,
50. AZberthe Anne Jaquelìne Escizauxìer, overl. I 5 Nov. 1887
te Hees bij Nijmegen, dochter van idem VII 57, huwde
Frits Herman Giesberger.
Jacobus Johannes Eschnuxìer, geb. Amsterdam
30
April
1820 en aldaar I Juni 1820 overleden, zoon van Jaques
Jean Eschauzier, VII 57 en Hendrina Verheijen.
10
Mei
52. EZz’sabeth Jacoba Esckauxìev, geb. Amsterdam
181 I en aldaar overl. 6 Oct. 1814, dochter van idem Vl1 57.
53. Jokames 3acobus Eschauzìev, geb. Amsterdam 24 LFebr.
1813 en aldaar 2g Juni 1882 overleden, zoon van idem
VII 57 huwde 10. 16 Dec. I 841 EZìsabeth Dederìka Keyser
(welk huwelijk 27 Maart 1848 werd ontbonden),
overl.
April 1874, huwde 20. Cornelìa Jacoba Skene.
Uit Iste huwelijk 4 kinderen, zie 1X 35-38.
Hendrik
Johannes Eschauxìer, geb. Amsterdam
16 Dec.
54,
commissionnair
in
effecten
aldaar,
overl.
Baarn
1814,
24 Dec. 1899, zoon van idem VII 57, huwde ‘s Gravenhage 4 Juni 1850 EZìzabeth de Hertog& geb. ‘s Gravenhage 4 Sept. 1816 en overl. Baarn 21 Nov. 1900, dochter
van George Willem de Hertogh en Jacoba van den Hoek.
Uit dit huwelijk I kind, zie 1X 39.
Jacobus Eschauzìer, geb. Amsterdam
4 Nov. 18 16 en
50 Dec. 1850 door mist verdronken,
zoon van idem VII 57,
huwde 17 Oct. 1844 N. N. Alberts.
Anne
Louise Eschauzìer, geb. Amsterdam
23 Mei 18 18,
56.
dochter van idem’ VII 57.
2 Juli
57. Amalìa PetroneZZa Eschauzìer, geb. Amsterdam
1819 en aangenomen
als lidmaat bij de Waalsche Gemeente 2 1 Maart 1839, overl. Amsterdam
16 Dec. r8gg
en begraven op het kerkhof Zorgvliet in het graf van
haren oudsten zoon, dochter van idem Vl1 57, huwde
Amsterdam
23 Sept. 1852 Francìs van den Akker. geb.
Boxtel 13 April 1822 en overl. IO Dec. 1876 te Amsterdam,
Hij was volgens zijn huwelijksacte goudsmit.
1
Wapen van den Akker:
in blauw op groenen heuvel
, een plant van drie gouden korenaren,
gebladerd van
1921

5

.
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hetzelfde.
Helmteeken:
de plant uit het schild. Dekkleeden : blauw en goud.
Wapenspreuk:
PEerst zaaien
dan maaien. «
[Zie verder van dit geslacht Navorscher 1914 bladen
Navorscher 1916
43-45;
77-84;
I2S- 136; 234-237;
bladz. 301-311
en Navorscher
1917 bladz. 248-250.1
Uit dit hnwelijk 5 kinderen, zie 1X,40-44.
CorneZìs Lodcwgh Eschauxier,
geb. Amsterdam 30 Juli I 82 I
en aldaar 30 Aug. 1S22 overleden, zoon van idem VIII 57,
3ean yacob
CorneUe
Exhaüsìer,
geb. te Amsterdam
5
Maart 1823, overl. aldaar 24 Jan. 1SS2 en begraven te
Baarn, zoon van idem VI157, huwde 5 Juni 1850 Geoygìtze
~ìl~elmì~~e de Hertog/, geb. ‘s Gravenhage 6 Maart I 8 1g,
overl. Baarn IS Aug. 1877, dochter van George Willem
de Hertogh en Jacoba van den Hoek.
Uit dit huwelijk 4 kinderen, zie 1X 45-45.
~oachìm
C?zrìsto@orus
Eschauzìer,
geb. Amsterdam
12
Juli 1825, verdronken met schaatsenrijden,
zoon van idem
VII 57.
Marie
Nepzrìctte Louise Eschauzier,
geb. Amsterdam
rg
Febr. 1S27 en aldaar IO Nov. 1880 overleden, dochter
van idem VII 57, huwde 6 Mei 1S52 Adrìanus
Leqel.
scheepskapitein, later hotelhouder
in Indië.
Uit dit huwelijk I kind, zie 1X 49.
Wildenz Frederik Kscliaz~zìeu, geb. Amsterdam
27 Nov.
IS2g, overleden in Indië 14. Sept. 1869, zoon van idem
VII 57, huwde I 3 Sept. I 85 5 Dorothea
~okanna
Heittiz+eY, overleden Amsterdam
17 Aug. Ig r g.
Uit dit huwelijk o.a. één kind, zie 1X 50.
Frederìk
Eschauxìeu,
geb. Amsterdam
2 I Aug. 183 I en
overl. 24 Aug. d.a.v., zoon van idem VII 57.
Marianne
Eschauzìer,
geb. Amsterdam 4 Aug. 183 I en
dienzelfden dag overl., dochter van idem VII 57.
Japues
Henrì
Louìi
Eschanxìer,
geb. Amsterdam IO Sept.
1S32, zoon van idem VII 57,
L!est/zer ~o?zanne Esciiauzìer,
geb. Amsterdam 22 Mei 1834,
overl. aldaar 20 April 1887, dochter van idem VII 57,
Amsterdam
I I Oct. 1855 yacob
Wezjand,
geb. Amsterdam
13 Juni x822 en aldaar 21 Maart 1880 overleden,
,
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Uit dit huwelijk 9 kinderen, zie 1X 51-59.
Gerardus Masman, geb. 4 Nov. 1808, zoon van Joachim
Masman en Madelaine Anne Eschauzier, zie VII 58.
68. EstherMasman, geb. 18 Febr. 1810, dochtervanidemVII58.
69. yacobus JYoliannes Masman, ,geb. Heumen 28 Juni 18’13,
overl. ‘s Gravenhage 6 Juli 1887, zoon van idem VII 58,
huwde AaZtjP Somer, geb. Kampen 5 Nov. 1829.
JYet.znPierre Geraidus Masman, geb. 28 Nov. 18 18, zoon
70.
9
van idem VII 58. *

67.

1x.

1.

2.

3*
4*

5*
6.
\
79
8.

99

10,

Cornelz’a Hester van SomereB Brand, geb. Dordrecht 6
Maart 1b40, dochter van Nicolaas Cornelis van Someren
Brand VIII 3 en Catharina Adriana Wenssen Voskuijl.
Antonia yohanna van Someren Brand, geb. Dordrecht 17
Febr. 1843, dochter van idem VIII 3.
Nicolaas CorneZìs Marie van Someren Brand, geb. Dordrecht 22 Jan. 1845, zoon van idem VIII 3,
Cornelis Harmen van Somerelz Brand, geb. Dordrecht 13
Mei 1842, overl. in 1874 in Ned.-Indië, zoon van Gerardus Marinus van Someren, Brand VIII 4* en Theodora
Maria Slotemaker.
Nicolaas van Someren Brand, geb. Dordrecht
31 Aug.
1852, overl. Arnhem 6 Dec. 1882, zoon van idem VIII 4A.
Adrìanus
Gerardus Marìnus
van Someren Bram& geb.
Dordrecht
26 Juli 1844, overl, aldaar 3 Jan. 1854, zoon
1
van idem VIII 4*,
yosìna Brand, geb. Dordrecht
15 Dec. 1855, dochter
van Anne Jacob Brand VIII 14 en Maria Spoor.
Mr. yan Eduard van Someren Brand, geb. Amsterdam
3 Sept. I 856, luitenant
der artillerie-schutterij
aldaar,
zoon van Johan van Someren Brand VIII 29 en Engalina Maria de Boer. *
Anna Amelza Esckauzier, geb. Kampen 29 Maart 1847,
dochter van Jaques Abraham Cretien Eschauzier VIII 33
en Beatrix Anna de Vries.
Pierre yean Eschauszèr, geb. Terschelling
5 Oct. 1843,
sedert I Juli 1863 opzichter bij ‘s Rijks kustverlichting
te
Terschelling, eervol gepensioneerd op I Oct. 1906, overleden Terschelling 12 Oct. 1918, zoon van Albert Charles
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August Eschauzier VIII 35 en Neeltje Heertje Bloem ;
huwde Terschelling
17 Oct. 1867 Ama Anes Bakker,
geb. Terschelling
I I Nov. 1838, dochter van Arie Willem Bakker en Grietje Jans de Zeeuw.
Uit dit huwelijk 4 kinderen, zie X 1-4.
11.
í%Q+è
Esdzauxàer, geb. Terschelling
27 Febr. 1846,
overl. Amsterdam
13 Jan. 1914, dochter van idem VIII
3 5, huwde Terschelling
26 Maart I 885 Rienk de Vrzès,
stuurman der koopvaardij, geb. Terschelling g Juni 1841
en aldaar overleden 2 Jan. 1893, zoon van Martin Pieter
de Vries en Dirkje van Kammen,
12.
Anna Amalia Eschauzier, geb. Terschelling 4 Juni 1848,
dochter van idem VIII 35, huwde Terschelling 3 April
1873 3a7z Oepkes, boekhandelaar,
geb. Terschelling 28
Febr. 1844, zoon van Jacob Oepkes en Neeltje Gorter.
28 Juli 1850,
13. Hester 3acoba Eschauzier, geb. Terschelling
dochter van idem VIII 35, huwde Terschelling 26 Dec.
1879 Hendrik Rotgans, hoofd eener school, geb. Terschelling Ig Aug. 185 1, overl. te De Bilt 3 1 Mei 1920, zoon
van Jan Rotgans en Nielkje Stobbe.
14* Yohama Catharina Eschauzier, geb. Terschelling I 5 Gebr.
1852 en aldaar 2g Nov. 1863 overleden, dochter van
idem VIII 35.
Nee&@ Eschauzz’ev, geb. Terschelling 21 Sept. 1856, aldaar overl. 22 Dec. 1885, dochter van VIII 35, huwde
Terschelling
21
April 1878 Addart Swart, hotelhouder,
geb. Terschelling
27 Juni 1858, zoon van Tjibbe Jansz.
Swart en Antje Grol.
16. Caroha
Geharditza Escha~xier, geb. Terschelling I April
1862, dochter van idem VIII 35, huwde Terschelling 6
Nov. 18
Gerrit Zorgdrager, onderwijzer, geb. Terschelling I 2 Aug. 1864 en aldaar overl. 16 Maart x897, zoon
van Jacob Zorgdrager en Lobke Rogge.
geb. Terschelling
27
April
I7* Henri Samuë.? Esckauxier,
185 1, zoon van Willem Samuël Eschauzier VIII 38 en
Neeltje Gerrits Swart, huwde Soerabaja 5 Mei 1888,
Marie Angeh’na Gvavenhorst, geb. Soerabaja 24 Febr.
1866, dochter van Jacobus Petrus Clemens Gravenhorst
en Cecilia Henrietta Eschauzier.
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(Zie voor geslacht Gravenhorst Navorscher LX1 582, wapen: in goud een rooden dwarsbalk, beladen met twee
zilveren rozen, vergezeld boven van een zespuntige ster.)
IJit dit huwelijk 2 kinderen, zie X 5-6.
18.
August Karel Albert Eschausier, geb. Terschelling, oud
zeeofficier, zoon van Willem Samuel Louis Eschauzier ’
VIII 38 en Trijntje Gerrits Swart, huwde 18 April 1889
te ‘s-Gravenhage Louise Mathilde
Sophia Marie Pabst,
dochter van Cornelis Pabst en Maria Hendrika Dammers.
Uit dit huwelijk I kind, zie X 7.
19. Anna Ewdie Eschauxier, geb. Ig Nov. 1854, dochter van
Gerard Joachim Eschauzier VIII 42 en Carolina Elisabeth
van Teijlingen, huwde 3 Dec. 1874, Abraham yan Prager.
Uit dit huwelijk 6 kinderen, zie X 8- 13.
20.
Maria Esther Flora Esckauzier, geb. Soerabaja 17 Febr.
1856, dochter van idem VIII 42, huwde ‘s Gravenhage
26 Juli 1877 Mr. Frans Ján Hendrik de Wetste& Pjster,
geb. ‘s Gravenhage 2 Jan. 1852, zoon van Jan Jacob de
Wetstein Yfister en Rudolphina
Gosuina Alida Ketjen.
(Zie geslacht Wetstein Pfister : Vorsterman
van Oijen;
wapen : gevierendeeld
I en 4 in blauw twee gouden korenaren van onderen samenloopend,
waarboven links en
rechts een gouden vijfpuntige ster; 2 en 3 in zwart een
gouden schuinbalk vergezeld van twee gouden granaat’ appelen met groen gebladerde steel gebogen naar onderen.)
Uit dit huwelijk 2 kinderen, zie X IJ15.
2 I. Pieter WiZZem Eschauzier, geb. Soerabaja I I Maart 1858,
overl. Malang 20 Febr. 1883, zoon van idem VIII 43.
22. CaroZine EZisabetli Eschauzier, *geb. Amsterdam
5 Dec.
1859, dochter van idem VIII 42, huwde Soerabaja 16
Maart 1879 Mr. Alphans Louis Charks XZe@ geb. Batavia 12 Nov. 1853, schenkt volgens een uitknipsel uit
het Algemeen Handelsblad van 17 Nov. rg 1 I een schilderij van Matthijs Maris, getiteld BMarktscènea aan het
,
Gemeentemuseum
te ‘s Gravenhage, welk geschenk aangenomen, is, overleden Frankfort
a/Main 13 Jan. 1918,
begraven 5 Febr. te ‘s Gravenhage
op Nieuw Eijk en
Duinen.
(Wapen Kleijn; gedeeld : rechts in blauw zeven gouden

I
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zespuntige sterren, 1-2,
1-2,
1.
Links in groen vier
golvende gouden dwarsbalken.
Wapenspreuk : BMajor
quam videor <.)
Uit dit huwelijk 4 kinderen, zie X 16-19.
Gerard Frans Ckrìstìaan
Esckauxìer, geb. Amsterdam
14 Jan. 1861, zoon van idem Vl11 42, huwde ‘s Gravenhage 4 Jan, 1884 met Nermìne Maria
Sopkìa Louisa
PaZ&, geb. 3 I Maart 1864 te Amboina,
dochter van
Cornelis Pabst en Maria Hendrika Dommers.
Estkeu Jacoba Esckauzìer, geb. I 5 Maart 1862, overl. 8
Nov. x869, dochter van idem VIII 42.
Henriëtte Françoìse Esckauxìer, geb. Pengkol 3 Juni 1863,
overl. ‘s Gravenhage 20 Juni 1892, dochter van VIII 42,
huwde Poerabaja I 3 Sept. 1883 Mr. AZexander Loudon,
geb. Batavia 11 Juni 1857, zoon van Mr. Alexander Loudon en Suzanna Ignatia de Koek van Leeuwen.
(Zie voor geslacht Louaon:
Ned. Patriciaat, gde jaargang
bladz. 262 e.v. ; wapen : gegeerd van hermelijn en rood
van acht stukken.)
Uit dit huwelijk 5 kinderen, zie X 20-24.
Anne Edìne Esckauxìer, geb. 5 Aug. 1865, overl. I I Oct.
1866, dochter van idem VIII 42.
Frans Esckauzìer, geb. Pasoeroean g Oct. 1866, directeur
van verscheidene cultuur-maatschappijen,
o.a. Sentanenlor
en Tangoenan, overl. onverwacht 7 Jan. 1920 te ‘s Gravenhage, huwde Modjokerto
5 Sept. 1891 Berendìtza Witkelmìna Petronelda van Baak, geb. I 7 Sept. I 8 . . .
Uit dit huwelijk 2 kinderen, zie X 25-26.
Adriaan Esckauxìer, geb. ‘s Gravenhage 31 Jan. 1868, zoon
van idem VIII 42 huwde ‘s Gravenhage 23 Juli 1891 EmìZìe
Marie Sckmìdt, geb. Soerabaja IO Qct. 1867, dochter van
Frederik Hendrik Schmidt en Wilhelmina Louise le Conge.
Uit dit huwelijk 2 kinderen, zie X 27-28.
Arnold Esckausìer, geb. 5 Mei 1869, zoon van idem VIII 42.
Anna Geertruìda Esckauzìer, geb. rg Sept. 1825, dochter
van Jean Pierre Eschauzier VIII 43 en Catharina Petronella Pedolin, huwde Evert Hendriks.
Anna Margauetka Esckauzìer, geb. 3 I Aug, 1827, dochter
van idem VIII 43, huwde yan Hendrik HuydìnK.

.
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Cathayìna &kabeth
Dorothé Eschauxìer, dochter van idem
VIII 43, huwde Stre~n Louwerse.
James Joh vare der TuuK Esckauzzèr, zoon van Sommel
Louis Eschauzier VIII 47 en Jane Lafton Elles.
Edwin Esch&zìev, zie idem VIII 47.
Henrzette Hend&à
EZìsabeth Escdiauzìer, geb. Amsterdam
7 Maart 1842, dochter van Johannes Jacobus Eschauzier
VIII 53 en Elisabeth Dederika Keijser, huwde Ig Juli 1865
Heti&ìk
van de?2 Boom, geb. Oudshoorn 24 Sept. 1836
en aldaar overl. 25 Nov. rgo6, zoon van Gerrit van den
Boom en Hendrino Hogervorst.
Uit dit huwelijk 5 kinderen, zie X 29-33.
Ama Maria Eschanzìer, geb. Amsterdam
30 Jan. 1844,
kindsch overleden,
dochter van idem VIII 53, huwde
22
Jan. I 873 Johannes van dey Tas, hij werd 8 Aug.
1890 onder curateele gesteld Arr. Rechtbank ‘s Gravenhage, welke curateele in 1896 werd opgeheven.
Johannes Jacobus Es&auxìer, geb. 20 Jan. 1846 te Amsterdam, overl. 5 Juni 1913 te ‘s Graveland, landbouwer
en heereboer en wethouder aldaar, zoon van idem VZ11 5 3,
huwde ‘s Graveland 30 Mei 1872 Grietje de Wilde, geboren doofstom
15
Dec. 1838 te ‘s Graveland, dochter
van Pieter de Wilde en Dirkje Ottern.
Uit dit huwelijk 2 kinderen, zie X 34-35.
Jo?zanna Jacoba EZìzabetlz DedeYìka Escliauzìer, geb. Amsterdam 4 Mei 1848, overleden 26 Jan. 1903 te NoordwijkBinnen, dochter van idem VIII 53, huwde 18 Sept. 1872
met Anthonìe van Raaì van Kon&ze&urg,
geb. 28 Oct.
I 844, overleden
5 Juni Igo8 te Noordwij k-Binnen.
Dit huwelijk bleef kinderloos.
H~?zrd George Jaques Eschauxìer, geb. Amsterdam 6 Febr.
1848, zoon van Hendrik’ Johannes Eschauzier VIII 54 en
Elisabeth de Hertogh, huwde 18. Amsterdam 20 Mei 1875
PetroneZZa Jacoba Bloem, geb. Amsterdam
25 Dec. 1852,
overl. aldaar 13 ‘Sept. 1877, dochter van Willem Heertje
Bloem en Jacoba Petronella Warberra,
huwde 20. te
Baarn 6 Juni 1889 Johanna Chrìstìna Adrìana Herman,
geb, Baarn, 31 Jan. 1865, dochter van Ds. Ferdinand
Jacob Herman en Johanna Christina Alers.
I

.
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kinderloos,
Françoìse

uit het zde huw.

Amelìe

van

den

I

kind,

Akker,

17 April

geb.

1853, des namiddags ten één ure te Amsterdam
en 8 Mei Waalsch gedoopt Ben Grande Eglise, \ pasteur *
Tréville de Rotterdam, Maraine veuve Jaques Jean Eschauzier, présenté par la mèrec, zij overleed ongehuwd 17
Mei 1890 des voormiddags
ten half zeven ure aan de
vliegende tering te Amsterdam
ten huize van Dr. W.
Posthumes Meyes en werd in het graf der familie Posthumus Meijes-Wendelaar
begraven op het kerkhof Zorgvliet aan den Amsteldijk
te Amsterdam,
dochter van
Francis van den Akker en Amalia Petronella Eschauzier
VIII 57.
Guìdlaume
yacpues
Henri
ConzdZe
van den Akker,
geb.
13 Maart 185 5 des voormiddags
om een uur te Amsterdam, I April gedoopt in de Walen kerk, commissionnair
in assurantiën te Amsterdam
en van de oprichting der
Java Caoutchouc
Compagniecommissaris
en de laatste
jaren daarvan president-commissaris,
alsmede commissaris
van de N.V. Groenhoedenveen
te Amsterdam,
zoon van
idem VIII 57. Hij huwde 4 Juni 1886 te Watergraafsmeer Louìsa
Francìsca
Sc&rì?zg, geb. Amsterdam
Ig
Sept. 1850 des namiddags ten tien ure, weduwe van
Carolus Augustinus Josephus Fey, dochter van Franciscus
Theodorus Schuring en Charlotta Frederica Burdorff.
[Zie voor Geslacht Schuring:
Navorscher 1915 bladz.
348, 349 en Nav. rgr8 bladz. 438-447,
wapen: in zilver
een rood kruis; in het midden een gouden leeuw. Helmteeken: een zwarte pronkende haan.
Dekkleeden : rood
en zilver.]

(wordt

voortgezet.)
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VON
BARON ADHEMAR

DE LYNDEN.

(Voortzetthzg

Das Wappen

der Van Lynden,
& Aelst-Erbschenk

en slot

van

LXX,

heren van Lienden,
von Geldern.

B.
Die heren

Nav.

42.)

Deest

..

van Rocle auf Rode, im Lande

Linn. 1)

Auf halben’ Wege zwischen Traar und Bockum kommen wir
Dieses Gut war ein
an dem ehemaligen Rittersitz Ratfi vorbei.
Kurkölnisches Lehen, das mit 21/2 goldgulden bei der Kurfürstlichen
Lehnkammer
gewonnen werden músste. Zu demselben gehörten
der Horsterhof
mit zo gewälden an der Niepe, das Budengut mit
20
Gewalden im Uevdznger Bruch,
ausserdem der Zehnt ’ im
neuen Feld und der Hof zum Peschn.’ Das Haus Rath hat sehr
haufig seinen Besitzer gewechselt und im Laufe der Zeit Seine
In der ältesten Zeit war es im Besitze
Ritterbürtigkeit
eingebüsst.
eines ritterlichen
Geschlechtes, ‘dies si& uach dems6 Zben benamte.
Unter &esem Namen
kommen aber auch‘ anderwarts und zum
Theil in nicht weiter Entfernung
noch ritterliche Geslechter vor,
deren Zusammengehörigkeit
kaum noch nachgewiesen
werden
kann (?) Wahrscheinlich
sind sie aber nicht desselben Ursprungs,
wie aus dem Umstande
gefolgert werden kann, dass dieselben
theils an Orten ansässig sind, die ihren Namen von Brottens.
Die Familie
ableiten, theils mit der Farbe >rothk zu thun haben.
Merode z. B. hiess in altesten zeiten van me Roide und stammte
aus Köln; lateinisch übersetzte sie ihren Namen mit rufus, der
1) Keussen Dr. H., a Die Heimath
Geschichte
No. 39, 23 Sept. 1876.

r, Wochenblatt,

fiir die Kunde

der niederrheinischen

l
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Rqthaarige.
Es ist so die Ergriindung
der ältesten Genealogie
schwierig und sehr verwickelt.
Das Wappen kann da schliesslich
allein entscheidend sein, freilich für die älteste Zeit auch das nicht
einmal.
Die Familie mit der wir es hier zti thun haben, führte
einen durchschnittenen
doppelköpfigen
Adler im Wappen.
Seit
der Mitte des 19 Jahrhunder
erscheinen die Ritter van Rode
(Roide) mannicbfach
in Urkunden
die auf die /ties&e Gegend
Bezug haben, sodass wier bei ihnen wohl kaum einen Zweifel
hegen dürfen, sie für das RittPrgut Rath, Uei &cKum in Ansprucn
zu nehmen.
Die Gebrüder Heinrz’ch und Bruno
zoon Rode begegnen uns bereits 1246 in einer Urkunde des Grafen Otto von
Geldern, in welcher dieser der Abtei Camp den Lohof (jetst Löhrs)
zu uy&&h vom Lehnsverbande
frei gab. Noch einmal erscheint
der Ritter Heìnrzch
von Rode im Jahre 1259 in einer Urkunde,
welche den ärgerlichen
Streit Yber das Patronat der Kirche in
CrEfeld zwischen &?eer und Mörs
beilegte.
Als seilte Söhne dürfen
wir wohl die Gebviìder yolza?tiz uxd Hei&&
vota Rode ansehen,
die zwischen 1262 und 1272 vielfach in Urkunden vorkommen.
Im Jahre 1262 hatte sich zwischen der Aóteì Kamp und dem
Ritter Heì?zrìch von Rode ein Streit erhoben über den kleinen
und Rothehten
des Hofles Vokels bei Bard. Heìnrìch von Rode,
der vom Grafen Die&&
vti~z CZeve das Patronatsrecht
über Bard
zu Lehen trug, beanspruchte
als Patronatsherr
jenen Zehnten.
Der Clever Graf trat vermittelnd
dazwischen, und so verzichtete
denn Heìnrìch von Rode nzìt seìnem Sohne, dein K@rìker Goswìn
und seinem Schwager, dem Werdencr Kanonikus Adam, der mit
der Kirche in BarZ investirt war und wahrscheinlich
dem ritterlichen Geschlechte der Zwz?zge?zberg angehörte, auf alle Ansprüche
auf die Zehnten des Kampisc/zen Hofes VokcZo. Im Jahre 1273
ist Heinrìck von Rode mit seinem gZeìchttamìgen Sohne zeuge in
einer Urkunde
Goswins von Zwìpzgenóerg, in welcher dieser
die Frau und Kinder des Heinrich Holtappel aus des Leibeigenschaft en tliess. Im Jahre 1274 bekundete Heì&cGz von Rode die
Schenkung des Hauses Traar seitens seines Schwìegersohnes, des
Rìtters Albert von der Are, Hez?zvìc/z von Rode, der Sohn, erbte
neben Rath auch ‘das Kìrchefzpatronat
zu Bard.
Wähvend eìnes
voZZen Jahrkunderts
beìnahe felzlen ~>gZìche Nachrìchten.
Erst
1365 stossen wir wieder auf einen Besitzer von Rath.
Es ist
dies Johann vos Rode, der in dem genannten Jahre in Gegenwart

,
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der KöZnz’sc&n Lehnsträger
und Ritter J7ohann von HoZtxk‘tgen,
Hèìnrìch Rombh’anus von Vozsheìm und Danìed von Biìderìck die
Belehnung
mit Ham Rath vom Erzbischof Engelbert von Köln
empfing.
Sein Sokn PìZghn
de Raade erhielt
dieselbe am
Als
nächster
Nachfolgtr
erscheint
Gottschalk
26 Oktober
1371.
vos Rode (Raade) der uns bereits 1~92
in einer Urkunde
des
Er gerieth mit dem
Grafen
Theoderìch von Mörs begegnet.
Grafen AdoZpk von CZeve in Streit wegen des Kirchenpatronats
in Bard. Im Jahre 1409 verstandigten
sich dieselben. Gottschalk
trägt ihm seim Gut Ingenhoven, im Kirchspiel Borkum, an welches
nun das Kirchenpatronat
geknüpft
wurde, auf und empfing es
als Lehen zurück.
Eine Verwandte dieses GottschaZk von Rode
ist Adeltieìd von Raade, die mit Neìnrìch Schenk von Nydeggen,
der zwischen 1346- 1386 lebte, vermählt war. Mit seiner zweìten
GeMahZhz Irmgard
hatte Gottschalk
von Rode zwei Töchter
Agnes und Adelheìd.
Letztere war mit Heìnrìc?z up de% Berge,
erstere mit dem Ritter F&&-ì&
von Huls vermählt.
Der Vater
dieser Beiden, Gottschalk von Rode, gab dem ersteren als Aussteurer Gut lngenhoven, dem letzteren das Patronat der Barder
Kìrcke.
Ausser dem war dem Theilungsvertrag
gemäss festgesetzt
worden dass das Haus Ratk an Friederich fallen sollte. Frzèderìchs
von HuZs Gemahlin starb schon vor dem Jahre 1412,
denn in
diesem Jahre trat Friedrich von Huls mit yutgen von Hggepath
(Hugenpot)
in die zweite Ehe, Friedrich von Huls starb im Jahre
wie
es
scheint vor dem Tode der Schwiegereltern.
Es
1422,
müsste denn der Vormund seiner unmündigen
Kinder Gottschalk
von Rode sein gleichnamiger
Schwager geweser. sein. Die Theilung zwischen den Kindern Friederich wurde im Jahre 1422 vollzogen. Der älteste Geldolf erhielt die Herrschaft Huls, der zweite
Johann das Haus Rad, das er aber nicht in wirklichen Besitz
Das scheint
nehmen sollte wenn die Grosselten gestorben waren,
denn auch bereits 1424 der Fa11 gewesen zu sein, da er in diesem
Jahre die Belehnung
met Rath erhielt.
Er empfing ausserdem
in der Theilung den von der Aebtissin zu Villich lehensrührigen
Hof
Geyslar.
Die übrigen
Geschwister
wurden
anderweitig
abgefunden.
Die Skizze des Dr. Keussen über Haus Rath ergibt die folgenden genealogische Fragmente.

.
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N. N.

Henrich

van Rode,
riddere.

Johan v. R.
1262, 72.

1246, sg.

H nrich
van Rode
1262 72 Vasallvon
Cleve 1273. Haus
Rath 1274.

Tochter

van

(Adam,

Rode.

Kanonikus

in Werden).

I

~I
Goswin
van
Kleriker.

Bruno

I
Tochter

/
Hetwich
van Rode
1273, Haus Rath

Rode

(Albert

van

der

Are).

z

N. N.

\

/

Johan van Rode 1365 belehnt
mit Haus Rath vom Erzbischof
von Cöln.
pilgrim
mit

van Rode 26 Okt.
a Rath « belehnt.

1371

Gottschalk
van Rode 1392 mit
mit
s Rath c belchnt ; 1409
Ingenhoven
belehnt vom tiraf.
v. Cleve zte Gemahlin : Irmgard.

Agnes
Hulst

van Rode (Friederik
van
-i- 1422
mit
rRxthr
, belehnt.)

Geldolf
van Rode erhiilt
die Herrlichheit
Huls.

Eine. Verwandte
des Gottschalk
ist Adelheid
van Rayde (Henrik
Schenk van Nydeggen;
der zwischen
1346-1386
lebte.

Adelheidc
erhalten

Iohan van Rode
Erhält
belehnt.

(Hendrik
das Gut
Iutgen

up dem Berge -I- 1412)
In \zter
l<he
Ingenheim.
van Hugenpot.

1424 mit *Rath.
den Hof Geysler.

Ueber das vorstehende genealog Fragment betreffend die Van
Rode im Lande Linn kt zuvörderst zu betonen, dass die letzteren
identisch sind mit den Van Lym oder Lynde, da deren gemeinsamer Ursprung
in den heren van Millen, bei Herderen,
zu
suchen ist.
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Die Van Rode in Cleve waren, wie aus den Belehnungen mit
Haus Rath ersichtlich ist, gerade so wie die Van Lynne oder
Lynde, Vasallen von Coln und von Cleve.
Eine Abzweigung dieser Rode = Lynde begegnen wir in Schloss
Rode, im .Aachener Reich, welches ein Besitz der Van Lynden
ware; und noch heute existirt unter dem Namen Rahe. r)
Nicht nur die Lynde und Rode, im Aachener Reich, beweisen
die Stammeseinheit
der beiden Geschlechter in genealogischen
nnd sphragistischen Hinsicht, sondern wo immer die Van Lynde
sich im Mittelalter
wiedergelassen
haben, findet man auch die
mit denselben identischen Van Rode.
Wie haben die Stammeseinheit der beiden genannten Geschlechter in mehreren Aufsatzen
im Navorscher in ausführlicher
Weise urkundlich
nachgewiesen,
daher ein weiteres Eingehen in dieses Thema nicht zuthunlich
ist, aber einige der diesbezüglichen Stützpunkte für diese Stammeseinheit dürften dennoch von Interesse sein, wie folgt :
Ruther van Linden,
I I 5 I, hat den Zehnt
von Rode und von
Haldert als Lehensbesitz von Seine Vorfahren
fiir sich und Seine
Nachkommen
auf ewige Zeiten geerbt.
Der Nachfolger in dem
genannten
Lehen hatte dessen Sohn Ywan sein sollen, und er
war es wahrscheinlich
auch, aber die Urkunde
welche die Belehnung bezeugen könnte, ist noch nicht eruirt worden.
Dagegen
ist der nachste Besitzer des Lehens Arnold van Rode, der i. 1.
1222
urn die Summe von Igo Löwener Pfunden, auf neun Jahre
auf den grossen und kleinen Zehnt von Rode verzichtet. 2)
Arnold war ein Dynast, .da sein Sohn und Nachfolger in dem
Lehen Dominus Arnoldus miles de Rode genannt wird, und der
Titel eines ,miles’ zwischen den Vor- und Ortsnamen gesetzt, den
nachgeborenen
Sohn aus dynastischem Hause andeutet.
Wie hier ersichtlich, sind die Van Rode die Besitznachfolger
der Van Lynden, und es scheint dass Arnold van Rode aus dem
Grunde der Nachfolger
des Ruther van Linden im Besitze des
Lehens wari wei1 Ruther’s Sohn, Ywan, in jugendlichem
Alter
gestorben ist und die Erbfolge daher auf den Bruder des Ruther’s
überging d.h. auf Arnold von Rode.
Deutsch
1340 September
I. - Michael van der Junckeyt,
1) Navorscher
1913, Lynde
der Soers, Athener
Reich.
1) Ibid., 1908, Urkundliches

VII
tiber

Die

Van

die Van

Lynden
Lynden,

auf Rode
V.

(heute

Schloss
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Ordensritter
des !Iospitals S. Maria in Jerusalem, hatte den Conrad
der Lynden getötet.
Joh
van dey Quden und rohan ud
Frank van Rode, Bruder und Vetter des ConYad, versprechen dieses
Verbrechen*dem
Deutschritterorden
nicht nacht zu tragen ; wenn
aber Michael van der Junckeit den Arden verlässt, urn in die
Welt zurückzukehren,
werden sie ihn als ihren tödlichen Feind
betrachten.
Die Urkunde
ist besiegolt durch die drei Aussteller, die drei
Siegel hangen mehr oder minder beschadigt
an. Das
Wappen ist bei allen drei Siegeln das g-Zez’c/ze:ez% Ast-Andreas-

van

kreuz

oder Schragen

zwz’scken dessen unteren

Armen

eìn Scidiisselsteht.

Schildhalter : eìn rechts
blìckender
Adler.
Die Umschrift
des
rechten Siegels lautet (die erganzten Buchstaben sind eingeklammert): [S] Jo h ann [is de] Tilid; die des zweiten : S Johannis d[e]
Roide; die des dritten ist schwer zu entziffern,
höchst wahrscheinlich ist aber zu lesen : [S Franconis] de Rode civi Aqv, l).
Die Stammeseinheit
der Van Lynden und der Van Rode gibt
sich demnach
der Urkunde
von 1340 in genealogischer
wie
in sphragistischer Beziehung zu erkennen.
Sie gehen hervor, wie bereits erwahnt, aus den heren van Millen,
bei Herderen,
von welchen eine Linie mit dem Andreaskreuz
oder Schragen siegelt; welches Wappenbild
wir bei den Schöffen
von Linn wiederfinden.
BEILAGEN
Urkunden

über

die Van Lynden

in Cleve.

Heinricus de Linde, Zeuge (Lacomblet
IV, p. 7 1 t,
Urk. 631).
fi)
1186
Gerlachus de Linne,, Zeuge (Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter
11, p. 241, Urk. I 260).
c) I 190-45
Das Allod von Linne (Linn, Kr. Krefeld) von Otto
und dessen Bruder für IOO M. (Ibid., 11, p. 210).
.
d)
1169~1191
AC
Otto de Lìnne
und sezit BYtideY verkaufen
Erzbischof Philipp von Köln ‘ihr Allod de Linne (Korth,
Mittheilungen
aus dem historischen
Archiv der Stadt Köln,
X1, p. 62). ,
a)

1167

1) Navorscher
1908, VII,
Ordenslande
Preussen.

Die

heren

Van

I,ynden

im Aachener

Reich

und im emaligen
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Eine Grenzstreitigkeit
zwischen den Bewohnern
von Kempen und Fischeln die sich über einen gemeinsamen
Wald erhoben und die jahrelang ohne Entscheidung geschwebt
hatte, fand am 18 Juni I 186 unter zuthun des Gerlacus de
Lz&ze mz&s und des benachbarten
Holzgrafen
Adolph van
Wilre endlich eine gütliche
Beilegung.
Das Geschlecht zu
dem der eben genannte Gerlach gehörte, hielt sich nur kurze
Zeit im Gebiete von Linne fauf urn dann spater in Diensten
des Grafen später Herzog von Cleve völlig aus der dortigen
Erinnerung
zu schwinden (Keussen, Herm., Sinn und seine
fur Kunde der
Geschichte, in : >Die Heimatha, Wochenschrift
Geschichte,
No. 5, 25 Januar,
p. 18,
niederrheinischen
,
Fischeln, 1876).
,
1)
1218
Gerlach van Linne, ridder, I 186, war Bruder des
Otto van Linne der uns mit seinem Sohne Gerhard im Jahre I 2 18
begegnet, als es galt der Aebtissin von Gerresheim ein Zeugniss
2011 und das Gericht auszustellen (Ibid).
über den dortigen
Gerardus de L&ne, nziles Zeuge in der Urkunde
g) 1234. des graf Theoderích
van Morse, der einen Streit zwischen
dem Ritter Gerard van Hulsdonc
und dem Kloster Kamp
schlichtete
(Düsseldorf,
Stadtsarchiv,
Camp,
Urk. na. 65 ;
Original auf Pergament, das Siegel des Grafen, das allein an
der Urkunde hing, ist abgefallen).
Gerardw
dom&us ú!e Lz’nne Zeuge’ einer Urkunde
4 1244 des Ludolfus
dominus de Castere, der dem Kloster Meer
Grundstücke zu Luppe verkauft (Ibid., St. Arch., Kloster Meer
Urk. no. 32; Orig. auf Perg. Ohne Siegel des Gerardus).
Gerardtis de Lìnne vìr nobdìs Zeuge einer
z] 1245, August Urkunde
in welcher die Schöffen von Neuss bekunden
die
Gründing
des Deutschordenshospitals
zu Neuss durch die
Neusser Burger Libertus
und Gisla von Dülken (Düsseldorf,
St. Arch., Commende
Cöln, Urk. no. 6. Orig. auf Perg.
m’t dem Siegel der Stadt Neuss).
Herman
Graf van Loon (Looz), geeft aan het
1245 Klooster Betlehem de Kerk te Varsevelt met de mannen van
s. Pancras- en s. Odulf, de advocatie met de daartoe behoorende huizen Swolle, Rosekink, Egelo, Busveld, Lieveding en
Braamt eenige erven en eenige akkers in Weel. Unter den
Zeugen : Bernardus de .kae, 1)
8)

1186

Juni

18

-
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x266. Thìhvarus
et Burglcardus de Lime Zeugen in der
Urkunde des Grafen Theoderich von Cleve, der bestätigt, dass
die Bruder Rutger, Symon, Everhard und Cesarius van Hurst
auf die von ihrem Vater, Ritter Theoderich
de Hurst dem
Koster
Sterkrade
verkauften
güter zu Vosnach
Verzicht
gebistet
haben (Ibid., St. Arch., Sterkrode,
Urk. no. 41/2.
Orig. auf Perg. Von drie Siegeln hangt nur das des Grafen
noch an).
m) 1270 October I HEIIYC’CUSmìles de Rode Zeuge un d Mitbesiegler einer Urkunde in der das Kloster Meer tbei Zinne)
Grundstücke
zu Meer und im Wald Strempe erwirbt (Ibid.,
St. Arch., Kloster Meer, Urk. no. 54. Orig. auf Perg. Von
den Siegeln hangt
das des Henrich
de Rode noch an:
getizeìlt ; oben, eìn wachsendcr dofpeZhop$ger AdZer. Uvzschrz~t
:
ENRICIM
, , .)
1282
- Loys van Linden, Dapifer (Truchsess) des Grafen
von Looz (Mantelius, Historia Lossensis, p. 218).
Lynne, Lin (Louis) tué au siege d’IJpres (Froissard, Oeuvres
de, par de Lettenhove,
1873, X, p. 240).
1288
November
Graf Theoderick
von Cleve bekundet,
dass die Bruder
Ru tgerus, Symon, Everardus et Cesarius de Hurst auf alles
Recht auf den Gütern zu Vosnach, welche ihr verstorbene
Vater Ritter Theodericus
de Hurst dem Kloster Sterkrade
geschenkt hatte, vor dem Gericht in Castdorp (Castrop das
Dortmund)
Verzicht geleistet haben. - Rutgero Sculen nostro
in Castdorp indicia presidente, presentes erant arnoldus miles
dictus Kyrsecorf
noster officiatus, Cesarius de Hurst miles,
Lygewinus
miles de Piscina, Garlacus de Superiore Castdorp,
Cesarius de Rukessele et filii sui, Richardus de Berghibinc,
Hugo de Holth(usen), Hubertus de Kadenbruc, Lambertus
de
Palude, Herbernus
de Westhoven,
Theodorius
super Rivo,
Johannes de Berninch(usen),
Sibodo et Bertoldus de Bursinch(usen), Theodoricus
de Vorde, Johannes de Calverberg,
Elbertns de Overencastdorp,
Hartbernus,
Henricus, Walterus
de Bornewic, Theodericus de Velewic, Thitmarus et Burgharduk
de Liltze,
Theodericus,
Sibodo et Leo de Büwinch(usen),
Theodericus
et Rutgerns
de Blarnhürst.
Actum anno
domini MCCLX sexto mense novembri. - Ausser dem grafen

t)
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siegeln Everh. de Hurst und Arnoldus Kyrsecorf.
Düsseldorf,
Staatsarchiv,
Abtei
Sterkrade,
Urk. No. 41/9. Original,
Pergament.
Von dern Siegel des grafen ist ein Rest erhalten,
die beiden anderen sind abgeschnitten.
1212
Jan. 22.
Henricus miles dictus Stal de Anstop verkauft
der Johannitercommende
zu Köln 2 manis Ackerland prope
iillam Lovenich
pertinentes in curiam Guntersdo~~, nachdem
sìe von Gobelìnus
de Gluwele
dìctus de TìZìa, soro&s
puacdìctì
Heitrìcis Stad, der sie innehatte, resignirt worden waren.
As
Tochter des Hetze. Stol wìrd At/zcì&s genaznt.
Ferner gelobt
Henr. Stal, quod Arnoldus frater
carnaZìs predìcti
Goáelielz de

TìZì, qui est absens et in Francia manens, ut dicitur infra
annum vel post quando venerit, predictis bonis debeat effestucare
et penitus renunciare.
Het acts sunt in Fresentia dom. Hermanni plebani de Vreggine, dom. Hermanni
et Henríci cognati cius de foresto, et
Danieles de Vreggine
militum,
Theodorici
Villa Lovenzèh et
Gobelìnì dìctì de Tìlìo, qui dicuntur vulgariter hyen et homines
curtus in Guntersdorp
(Düsseldorf, Staatsarchiv,
Copiar der
Johanniter Commende Köln, Msc. B. 80” S 504).
1292 Marz 28.
WiZheZmus de Lzitde, ScIzöfe ZU Aerdìzgen,
bekundet mit 4
andern Schöffen, dass, Wenemar v. Duengenberg
zu Gunsten
der Aleidin, Witwe des Ritters Albertus de Ar, auf eine Rente
aus dem Haus Ar (Traar) verzichtet habe. Or. Terc. mit
anhang. 5 Siegeln der Schriften.
(Ibid., St. Arch., DeutschOrdens-Commende
Koln. No. I 3.)
1293 Mai. Wilhelmus
dictus de Ambre,
domkanonikus
zu
Köln, schenkt dem Kloster zu München-Gladbach
und dem
Kloster Neuwerk Seine Güter im Kempen (Kurkölnisch).
IYeynvzCh de Lynthe solvet annuatim X11 denarios de fundo
et Kurmedam
et VI. den, de licencia.
Düsseldorf Staatsarchiv., Copiar des Ryton Neuwerk M.Sc. B.
Iog f. H.
1296 Sept. 3 und 1297 Juni rg fungirt Wilhelmus ter Lynden
oder Wilhelmus de Tylia wieder als Schöffe, siegelt aber mit
dem Siegel wie in 1216 Sept. 3. Die Umschrift is bei der
Urkunde von 1297 Juni Ig völlig lesbar: S WILHEL’
IN
GISWIRELE (1) SCA’IhT
ORDIN.
1921

6
\
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Die Siegel der Wilhelm ter Lynden an den Urkunden
von
1296 und I 297 sind identisch : Ein spitzovalen Siegel im Siegelfeld einem mit einem Ringe verzierten Glesen-Stab oder Zepter
auf dessen unterer Blattansätzen zwei einn ander zugekehrte
Vogel sitzen. Umschrift: , , , . . elm . , . , Scabii Ord. . . . . Ein
GzSwz’nkeZliegt unweit Uerdingen
in unmittelbarer
Nähe von
Linn. (St. Arch., D. 0, Gommende Köln No. 98, a.a. C. No. 102).
1296 August 22 Menso dictus de Bekehusen tauscht mit
V.
den Johannitern
zu Borken gewisse Grundstücke
aus. - Acts
sunt het coram judice Goswins Brant milite, Everhards de
Reken, Hermanne
Brunhardine.
Wernero de Dome lapidea,
Wexels de Tollinchose, Hinrico Clenkine, Johanne Brumhardine,
Lamberto
de T$‘Ziaj, Everhards Bolte[n],
Hexels de Capella
scabizis
(in Borken), Mathyn de Rasvelde, Brumone Evekine,
Gerhards et Alberto famulis domus, fratre Hemberts, fratre
Everhards de Colonia - MCCXCVI
in oclava assumptionis
Marie (Ibid., St. Arch., Johanniter
Commende Wesel No. 6.
Orig. Berg. des Schöffensiegel istab.)
Borken liegt östlich von Bocholt und nordöstlich von Wesel.
24. 1296~qoo
IX. Kalendes aprilis obiit &zulza%s dr Tilia
qui legavit ecclesie VI solidos (Düsseldorf, St. Ard., Necrolog
des Stiftes Kaiserswerth, Msc. A 120, f I Ia) (Hand von circa
’ Izg6---1300).
Kalendas februarii Brigide virginis . . . . item obiit Emunaks
de Tilia, qui pro se et Johanne filio legavit VI solidos ecchsie
(Ibid., f 5b).
11 Kalendas septembris . . . Anno domini 135 5 obiit &?nrz&s
de Linden opidanus Assindensis, pater domhi Henrici de Linden
fratris nostri, pro quo einsque parentibus, fratribus, sororibus
et puoris tres grossos antiquos de tribus flocnis ex domibus
ante portam dictam Veltporce camerarius bubit (Ibid., f 26h).
1317 Juli 15 - Engelbertus miles de Gemene überträgt dem
Johanniterhospital
zu Borken vor den Schöffen zu Borken eine’
Rente von 2 Mark aus dem Hause tu deme Temple.
Zeugen:
Gozwinus Brant judea, Otto dictus Loversam et Johannes Brunar- .
dine magister civium in Borken, Obevtus de Lzizde, Heino Culebier,
Albertus lanifex, Bertoldus de Reken, Heyns Clinkine, Lambertus
Bernardus
Bolto, Bernardus
Durenberch,
Liffardus
Cruderinc,
Votinchus,
scabine in Borken. MCCCXVII
in die divisionis
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apostolorum (Düsseldorf, St. Arch., Johanniter Commende Wesel,
no. 22. Orig. Perg., Siegel ab.)
g. 1317 Juni 11.
Gerhardus de Hamerstene, Vicegerens des Johanniterordens
für Niederdeutschland,
bekundet
den Ritter
Engelbert von Gemene in den Johannitterhaus
zu Borken eine
Seelmesse gestiftet
haben,
Acts sunt het coram magistris
civium et scabinis in Borken tune temporis videlicet Ottone
de Lovestine, Johanne Brunhardinc,
Aberto de Tdia,
Heinone
Kulebir, Alberto lanifice, Bertoldo de Rekene, Heynone Clenkine, Lamberto Durenberg, Lefhardo Cruderinc, Bertoldo Bolten
et Bertoldo Votinchus. MCCCXVII
ipso die b. Barrabe. - Es
siegeln Gerh. de Hamerstene, das Johannisterhaus
Borken und
der Comthur Bruno de Garderode.
Ibid., Staatsarchiv, Johanniter Commende Wesel, Urk. No. 20.
Original, Percamenten nur das 3. Siegel ist erhalten.
.c. I 3 I 8 September I 3 - Ort : Wondrekeym (Wondrichem) Willem
Graf von Holland entscheidet in den Streitigkeiten
zwischen
Reinald, Graf von Geldern, und seinem Sohne.
Burgen dabei
sind: Männer, Dienstmänner
und Stadte der Grafschaft Gebre,
hernach folgen : vati Oberdandetz:
here Willem van Mille etc.,
ridder, Jhan van Bruchusen etc.. knape;
vom Land u”wi.schen Maas gnd Waal:
Jhan van Apelteeren
etc., riddere, Wilhem van Brunchorst etc. ohne Titelangabe;
ipti Lade
jPnseits des Reines (Zutfen) : here Peter here van
de Lecke etc., riddere, Wilham van Brunchorst
etc., oline
Titel ;
2% Retow (Betuwe): Borren van Dornic etc., riddete, Jhan
van Lieden,
Steeflen van Liendelz etc., ohne Titel (Nyhoff 1
No. 179.)
_ Anmerkung
- Die in der Urkunde vom 13 September 13 18
genannten Johan van Lienden und Steven van Lienden waren
jüngere Bruder des Didderic
van Lienden-Keppel,
erstem
Erbschenk von Geldern.
YY. 1317 Juli 15. - Engelbertus miles de Gemene übertragt dem
Johanniter
hospita1 zu Borken vor den Schöffen zu Borken
eine Rente van 2 Mark aus dem Hause tu deme Temple.
Zeugen : Gozwinus Brant index, Otto dictus Lovessam et
Johannes Brunardinc
magistri civium in Borken, Abertus
de*Li&e, Heino Culebier, Albertus lanifex, Bertoldus de Reken,

*
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Heyno Clinkinc, Lambertus Durenberch,
Liffardus Cruderinc,
Bernardus Bolto, Bernardus Votinchus, scabinis in Borken. MCCCXVII
in die devisioriis apostolorum.
1321
Febr. 10. Gosvinus de Geuhte,
filius quondam
domini Conradi mititis de Keverenbergh,
übergibt die Kapelle
S. Aegidii in van Pontstrasse zu Aachen und den dabei
liegenden Erf Biesen.
Acts sunt tec aquis in domo
-7ohn?znis’ et F~anconìs
pat~mn
a% Rot&7 in presentia testium
fidedignorum,
qui Aquis vulgariter denclude tiaentur, videlicet:
ego sepedictus Gossinus, Reinardus de Opheim, Gera?*dzls de
TiZia,
J7ohanncs
de Rothe, Wernerus de Gurzenich, S&?olz et
Mìchael

<

EN

frates

de

3kncheìt,

yohamzes

$2ius

Geradì

de TìZìa,

Johannes beghardus
sartor, manens super Ripam, magister
Petrus carpentarius, Johannes dictus Vrentghix,
Arnoldus filius
quondam Makarii de Berghe, cives aqnenses. - Datum anno
domius MCCC viceriner primo, decima die februarii.
Ibid. Staatsarch. Commende
Biezen No. 33, Original, Pergament mit dem abhängenden
sehr beschadigten Siegel des
Gosvin.
tt. 1323 Januar 2. Gerhardus et Thidericus
fratres dicti de
Batenhurst
famuli tragen ihr Haus Crusinc de Lindincsele in
der Pfarrei Stromberg
und ihr Haus tor ~y~a%?z in de Pfarrei
Hodmen
(Hoetmar
südöstlich von Munster i/Westfalen) dem
Grafen Thidriche von Cleve zu Lehn auf.
Ibid. Staatsarchiv, Cleve-Mark, Urk. No. 143.
vv.
1329
Sept. - Original, Percament mit dem Siegel der Burgmannen von Stromberg.
Godfridus et Henricus fratres, filii quondam Alberti de Holte
militis, bekunden,
dass sie dem Abt Heinrich von Hamborn
ihren Hof T&ìTzden bei Beynstem (Binsteim nordostlich von
Hoers, von Rhein) infra indicium de Murse (Moers), den sie
von der Abtei S. Pantaleon zu Köln innehatten,
verkauft hätten.
Die Schöffen von Dinslaken Gerlacus uppen Berge und Henrich
Prastinc bezeugen dies und hangen das Schöffensiegel an. MCCC vicesimo nono die Roti et Jacincti mart.
Ibid. Staatsarchiv, Abtei Vamborn No. 8. Orig. Perg. Siegelab.
00.
1334
Aug. 23. - Die Schöffen van Gladbach bekunden dass
Alarden van den rijken und Frou Truda dem Kloster Neuwerk
eine Rente von 2 Malter Korn verkauft und dafur 3 Morgen
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Ackerland,

sitos contigne zjztra agros Cunekini pondam de Tdia.
Das Siegel der Schöffen ab.
Düsseldorf Staatsarchiv, Neuwerk Urk. No. ZO, Orig. Perg.
Auch im Compiar B 2og f. 18b.

.

t

/

au) 1342 Tags nach Servatius (14 Mai).
Graf Diedrich 1X von Cleve und sein Bruder. Johan, Domdechant von Cöln, verpfanden
dem Diederich
Belhof eine
Jahresrente aus ihrem Zehnten up den rade im Sonsbeckerbruch und im Creyenveen
Bernt vati der Lynden verbürgt
sich in einem eigenen Transfixirten
Brief (Scholten, Rob. Dr.,
Die Stadt Cleve, p. 32 I. N. 62).
bb) 1344,
November.
Schiedsspruch
des Grafen Diedrich von Cleve in Gegenwart
der Freunde und Leute des Grafen.
Unter den letzteren Bernardus de Tilia. (Ibid. Die Stadt Cleve, p. 185).
cc) 1346.
Das Kapitel zu, Cleve hat zur Errichtung
eines Altares an
Arnold van Vonderen IO Mark jahrl. Einkünfte für IOO Mark
bar verkauft.
Graf Diedrich von Cleve nimmt diese Summe
vom Kapitel auf und sichert demselben für besagten Altar
IO Mark jährlich
aus seinen Zehnten im Hag zu. Unter den
Burgen:
BcY?laYcEusde Li?&
einer der familie der Grafen.
I
(Ibid., Die Stadt Cleve No. 4.)
ad) 1346,
März 28. --Rt&ardus
de L&da besiegelt eine Urkunde
des Grafen Diedrich von Cleve für das Stift ZLI Cleve (‘s Gravenhage, Archiv des hogen Raad vom Adel, Copiar des Stifts
f 8 b).
et) 1353, Marz 11. - Dom. Henricus de Lynne, Vikar des Stifts
Cleve, als Zeuge in einer Urkunde die in domo habitacioms
dom. Henrici de Lynne vicarii in ecclesia Clevensi aufgenommen
ist. (‘s Gravenhage, Achiv des Hoogen Raad van Adel, Copiar
sec! XIV, fol. 15.)
Derselbe Dom. Henricus de Lynne vicarius
ff) 1365, Juli I. et canonicus des Clever Stifts, das von ihm seine Erbrente
aus einem Hause zu Cleve erhält (Ibid., fol. 24; Düsseldorf,
St. Arch., Copiar des Stifts Cleve, B. 120 f 24 b),
gg)
1348, Jan. 1D - Johan van Lynden, Ritter, zur Ritterschaft
Cleve-Mark gehörend (Lacomblet
IV, no. 45 1).
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Mai 23. Herzog Eduard von Geldern gelobt der
Stadt Emmerich,
welche sein Helfer geworden in der Fehde
gegen den Grafen von Cleve und Genossen:
Steven van
Lynden, Herrn van Eyle etc. und deren Helfershelfer,
Schadloshaltung
(Düsseldorf,
St. Arch., Emmerich,
Stadtarchiv,
No. 44.)
1370,
October 7. - Johan van Lynne, Burger von Neuss,
quittirt
der Stadt Köln iiber Ersatz seines zu Köln aufgehaltenen Gutes : Drei Ringe von je drei. Kugeln durchbrochen.
(Köln, Historisches Archiv, Urkunde No. 2641,)
pp) 1377 Mai 10.
Johan van Lynde uizd seine Ft-au Iylke Ceversiren, dass das Kloster S. Gertrud zu Köln ihnen eine Hofstätte im Dorf Dcxsteifz in Erbpacht gegeben habe.
Herr Everhart Gyr vanme Huntgine,
Schöffe, und Yntbrant
Cleingedonck,
Burger zu Köln besiegeln die Urkunde.
Düsseldorf Staatsarchiv. S. Gertrud zu Köln, Urk. No. 68, Ar. Perg.
mit den beiden Siegeln.
iz’) 1387, Mai 7. - Dìderìch van Lymfen, hevc tot Hylnnzen, sagt
als Helfer des Grafen Adolf von Cleve dem Herzog Wilhelm
vom Berg mit vielen anderen Fehde an (,Ibid.
St. Arch.,
Iülich-Berg,
Litteralien
1391
g i. Orig. Pap. Onhe Siegel des
Diederic h.)
KK) 1397, Mai 7. - Johan van der Lynden sagt mit vielen anderen
als Helfer des Herzogs Adolf von Cleve dem Herzog Wilhelm
von Berg Fehde an (Ibid., St. Arch., Julich-Berg, Litteralien
hh)

1370,

g* 1. 1397). ’
1399
Januar 16. Goidike van der Ly-nden wird Helfer
Herberts van Herdike gegen den Herzog von Berg. (Ibid.,
St. Arch., Fehderegister, Jülich Berg, Litteralien
g 3).
Zl) 1399, Mai I 5. Rotger van der Lynden wird Helfer des
Grafen von Cleve gegen den Herzog von Berg (Ibid., St. Arch.
Fehderegister, Jülich-Berg, Litteralien
G. no. 3).
mm) 1401,.
Febr. 24. LVìnwzar van den Lynden, wird mit
vielen anderen Helfer Israels Krampen gegen Herzog Wilhelm
von Berg. (Ibid., St. Arch, Jülich-Berg, Litteralien
1401
G. I.
Orig. Pap. ohne Siegel des Winemar).
HeìTzrìch vaz Lynne sagt mit vielen anderen als
nn) 1412.
Helfer des Grafen Gerhard von Sayn dem Herzog Adolf von
Berg Fehde an. (Ibid., St. Arch., Jülich-Berg, Litteralien
2
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Fasz. 1412
No.
11,
Orig. Pap. ohne Siegel des Heinrich).
1423, Juni 15. - Dyderich van Lin sagt mit vieIen anderen
dem> Graf Ruprecht
van Virneburg
Fehde an als Helfer des
Herzogs Adolf von Cleve. (Ibid., St. Arch., Jülich-Berg, Litteralien 1432, 1 8, no. 753.
1433,
Dezember 24. - Johan van Lyn wird Helfer des
Herzogs von Cleve gegen den Herzog von Berg. (Ibid., St.
Arch., Fehderegister,
Jülich-Berg, Litteralien
1432
1 8, No. 73).
1423,
MärZ
12. Hej/nrich van der Lynden, Kanonikus
an
S. Mariengraden
zu Köln, reversirt dem Konvent S. Gertrud
zu Köln die Verleihung
des Hauses Bsome uysc/zea in der
Strasse Under Sechazehnhausen zu Erbpacht.
Des Siegel Heynrichs
ist abgefallen.
(Ibid., St. Arch., S
Gertrud zü Koln, Urk., No. 133).

/
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(bei Bllse

Urkunden-Genealogie
der
Van Lynden in Geldern.

Godeferde

Gerlach

van

Lynne,

I

I

-van Lynne,

ridder,

ot

1186.

Ge
Vi

I

her Hillin van Lynden,
ridder,
t vor dem 17 April 1327
I
Mechteld
van I.ynden
1350.
t

I
Gosuin
van Lynden
1319,

1327.

I
Bernard (Bernt)
van
der Lynden, Knape,
1310-1388
en lI
Ehe: Lumme, Tochter des lohan Grafen
von Cleve.

I
her
Steven
van Lynden
1307, 1318,
1368,

Did
belc
aus

I
Hubrecht
vanLynden,
ridder 1335.

I
Iohan
van Lynden,

l

1317.

13Q2.

I
Mecllteld
van
Lynden
[Iohan
van
Bentheim,
here van Hees-

wckl

1374.

1
t
L
m
dc

I

Steven van Lynden, hc
tot Hemmen
136j [E
sabeth van Dornik,
I
bin von Hemmen]
jc
cker 1368. Vormund
d
Kinder
seines Brudc
Iohan 1381, 1382-14~

I
I

Aus 1 Ehe
N. Tochter
van der
1,ynden
[lohan
van
Holthuisen]

I

Aus 11 Ehe
Mechtild
van der
Lynden
[X Godert
van Calkar,
knape 1367;
B Evert van
Ulft].

I

Iohan van
der Lynden
1360, 1387,
1402.

I

1377,

I

I

her Gosuin
van Lynden, ridder,
1382.

1 Ehe
Dierick
van. Lynden,
Elisabeth
van
here
van Hemmen,
Lynden
t urn
Boelenham und blussenberg t 1437 [CZ) -Wal1419 [Otto
van
burg van Benthem.
ó) Arckel.here
van
Heukelom.
Anna van Blitterswyck.
L) Katherina
van Montfort. d) Alix van
Winssen].
Iohan van Arcrkel, here van
Heukelom,
ì?rbsrhezk des Her,-ogp!hums Geldern
1413
[Bertha
van
Culemborg].

1)
,a)

Navorscher
1912. Die
Hennes, Cod. Diplom.

De la Lynde
Ord. Mariae

und De Beke,
Theutonicorum,

Kampfgenossen
des Guillaume
11 no. 14, p. 15.

Iohanr
Lynder
1408

[I

here va
menich
ridc

Iohan, 1
Ghymi
tot Li
ende t
schel EI
des H,
thums (
14:

de Normandie
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) 1066 1) me, bei bilsen,
, ridder,

1220 9,

xI6g-xrg1,

1218.

nne, ridder, here van Lynne,
f), 1218, 1234, 1244, 1’45.
mden, 1277, Vassall des Grafen von CleVe
em Mannslehen
von jährlich
zo Pfund Lowen’scher
Iuissen, bei Arnhem, ablösbar mit einer Sumrne von
Didderic
van Linden,
here van
iseest Aelst und Lienden 1307
knape;
1327
ridder:
1335
belehnt mit Lienden ; 1339 Erbschenk des Hezwthums

Geìa’ern;

1358 Rath d& Herzogs
Geldern;
t 1360.

=

‘Donare
Pfund.

IOO

Ermengarde,
Tochter
des Walter,
here van
Keppel
und der Iutta
van der Sluse, 1312,
1327.

von

1
I

1 Lynden, here =
den, 1360.
k des HerzogSeldern 1379 ;
der Veluwe
lus, p. 309)
ti Iuni 1381.

Iohan van
A 1339 Elisabeth,
Tochter des Messire
Van den
Berg und Bylant und der Sophie, vrouwe van Byland
Looz, Dyund Millengen, Elisabeth erhielt in 1365 Millingen,
nast van
Heynsderch
anlässlich
jhrer Vermählung
mit Iohan van Lynden, here van Lienden (V. Spaen, 1, p. 341).
B
Margaretha
van Gennep.
In 2der Ehe: Iohan van .
I
Looz, Dynast yan Heynsberg.

= Margaretha
van
#‘, Gennep,
Wittwe des Iohan
van Lynden,
here van
Liznden.

I

I

Iohan van Looz
aldste soen toe
Heynsberch
Erbschenk des Herzugthums Geldern =

1425 Iohanna
Diest.

cht von Hastings,

14 Oktober

1066.

van
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VRAGEN

EN ANTWOORDEN.

In de kroniek van den Egmondschen
procurator
Willem (uitgave van Pijnacker Hordijk, bl. 282) wordt gesproken van een
bezoek, dat de gravin van Holland
in 133 I bracht aan hare
dochter,
de koningin
van Engeland.
Ter harer eere werden
groote feesten gegeven.
Weet een der lezers meerdere bijzonderheden
over dit bezoek?
Het bezoek moet plaats gehad hebben tusschen Mei en November.
Willemstad.
Parelsnoer

G. C. JUTEN.
(3) van Anna

Paulowna.

Nav. LXIX, 240.
Het eenige wat ik in verband met de vraag van C. W. B.
heb kunnen vinden is de volgende uitlating
in een brief van
Van Zuylen aan Van der Hoop van 27 Augustus 1831 (Gedenkstukken der Geschiedenis van Nederland,
uitgegeven
door de
Commissie voor ‘s Rij ks Geschiedkundige
Publicatien, I 830- I 840,
>De ontdekking
der juweelen van de Prinses, op
IV, blz. 564):
Augustus,
dag
van
‘t
aanvaarden
van ‘t legercommando
den akten
door den Prins, is een singulier rapprochementc
MR. C. BAKE.
Piggen,
I

van de Putte,

Roskam.

Voor samenstelling
van genealogiën
leefd mededeeling
van genealogischeverzocht,

dezer familiën
en heraldische

wordt begegevens
v. R.

Van de Sande.
Weet misschien een van de lezers mij eenige inlichtingen
te
te verschaffen omtrent Dirck Jansz. van de(r) Sande, ondercassier
of cassier, jongeman
van Rotterdam,
geb. in 1653, wonende te
Delft, gehuwd met Maria Bussonlins.
E. J, 0.

GESCHIEDENIS.
Prijsvraag
over een Bibliographie
betrefiende
schiedenis der Joden in Nederland,
Men verzoekt

ons opname

de Ge-

van het volgende:

Het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland,
gevestigd te Amsterdam,
vraagt eene PBibliographie betreffende
de Geschiedenis der Joden in Nederland.<
Bedoeld wordt niet alleen eene opsomming
van boeken en
artikelen over de geschiedenis der Joden in Nederland, maar ook
van het gedrukte
bronnenmateriaal
voor die geschiedenis, als
resoluties,
pamfletten,
gelegenheidsgeschriften,
reglementen
en
dergelijke, in den meest uitgebreiden
zin.
De indeeling en rubriceering
is geheel vrij, mits ingericht naar
een doorzichtig schema, dat in een inleidend woord worde uiteengezet.
Terwijl opgaven van biographieën
van Joden, die in Nederland
een rol hebben gespeeld, mede worden bedoeld, behoeven hieronder, om een voorbeeld te geven, evenmin alle Spinoza-biographieën als alle levensbeschrijvingen
van Isaac da Costa te vallen.
De hierbij te volgen grensrijn dient ook in het inleidend woord
te worden uiteengezet.
Het antwoord, gegeven in het Nederlandsch,
Duitsch, Fransch
met
een
andere
hand
dan die van den
of Engelsch, geschreven
acteur of met eene schrijfmachine,
moet vóór I April 1923 aan
den Secretaris van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap
Het moet worden geteekend
in Nederland worden toegezonden.
met een spreuk en vergezeld gaan van een gesloten en gezegeld
briefje, dat dezelfde spreuk tot opschrift heeft en den naam en
het adres des schrijvers bevat.
Op de jaarlijksche algemeene vergadering van het Genootschap
voor de Joodsche Wetenschap
in Nederland
in 1923 wordt het
oordeel van het bestuur over de ingekomen antwoorden afgekondigd en aan den schrijver van het meest voldoende antwoord,
dat door het bestuur de bekroning waardig wordt gekeurd,
eene
som van driehonderd
gulden uitgereikt.
Thans is het Secretariaat van dit Genootschap gevestigd bij
mr. Izak Prins, Sarphatistraat
52 te Amsterdam.
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KUNSTGESCHIEDENlS.
Netherland

art society

of America.

The Netkerdam!
art society of Americn,
organised August 3 1,
1917, is giving receptions in the ground-floor
Studio at 43 Washington Square South on Tuesday evenings between the hours
of 8 and IO P.M. If properly supported,
the meetings wil1 be
continued at the above address, til1 permanent quarters have been
obtained, where Dutch Art, Literature
and Music wil1 be preserved and permanently
taken care of as a nucleus for an Art Exhibit.
Art objects, loaned to the Museum, also wil be exhibited.
The Studio was rented in order to enable members, guests and
visitors to meet socially and no business of the Society wil1 be
discussed or transacted during those meetings.
Special meetings
wil1 be called for by the President-should
the need arise-when
business matters wil1 be considered and disposed of.
To ladies the freedom of the Club wil1 be extended and they
wil1 be considered guests of the Society.
Al1 visitors are cordially welcome and assume no obligations towards the Society by
their attendance, as the meetings are of a purely social character
and without any formality,
which might mar the spirit of congeniality, which the Society purpose to foster.
Males, with a strain of Netherland
blood in their veins, either
Americans of Dutch extraction
or Netherlanders
by birth, are
eligible to membership.
Members are classified according to the
following dues :
Life member
. . . . . $ 200.00
Donor (Annually-) . . . .
25.00
Patron . , . . . . . .
10.00
Member
. . . . . . .
5 .oo
NO assessments wil1 be lovied ; donations being entirely volunand those, who donate in one form or anotary7. Contributors
ther, possess the same privileges and standing as members, except
the right to vote and hold offices.
Enrollment
as contributor
at one Dollar a year.
As the Society’s expenses are met by its revenues, it is important
that dues and contributions
are promtly paid at the beginning of the year.
JAMES
PENNINCK,
President.

TAALPhaedrus

EN LETTERKUNDE.

editie.

In mijn bezit is een in perkament gebonden boekje, getiteld:
BPhaedri Aug. Liberti
Fabularum
Aesopiarufi
Libri V. Nova
Editio. Oliua Rob. Stephani. MDCXVI1.a
Een vignet stelt voor een man naast een boom, waarin een
lint hangt met het opschrift:
»Noli Altum Sapere Sed Timer.
Op het titelblad
is verder de naam BH. CO~~SK geschreven.
Voorts is het volgende er voor in geschreven:
,,In Catalogo Biblioth. Petriz’ Antonz’ Cwvemae
Amstelod. 1775
in 4” vol. 3 parte 1 pag. 222 de hac editione legitur:
aCette
aedition est tres peu connue, mais elle meritoit de l’etre beaucoup
Ba cause de la beauté de son execution qui est en rouge ‘et noir
aavec une si belle simétrie et si bien ornéé, qu’on resent un vrai
2plaisir à la voir, et semble engager a ‘lire.<
In Catalogo Biblioth. Petrz' Antonii Bolongaro
CrPvennae Amstelod.
1789, in 80 Tom. I I I pag. 150, no. 3959 eadem haecce occurrit
editio addita nota: Bedition noir et rouge, tres jolie.c< Valuitque
in auctione secundum pretiorum
notitiam
sex florenos Holland.
f 6:o.-a.
Tusschen twee op elkander geplakte bladzijden kon ik nog het
volgende ontcijferen :
BPhaedri fabulae primum editae sunt a Pithoeo 1) Augustodunì *)
I 596 in 12 repita mox illa editio Lugduni Batavorum I 598 in 8.
Regaltiùs
Phoedrum
cum . . . . notis emisit Parisiis a. 1599.
eaque editio curis secundis Regaltii revisa est Parisiis 161 I, quae
est haec eaque quarta Phoedri editio curis Prigaltii tertiis repita
ibidem
1630. Vide Natrop (?> Polym . . , . tom. 1. Lib. IV. cap.
12 § 4 pag. metri (?) 876. Haec est secundum
Fabricatam 3, Stephani hujus libelli typograph. genealogia:
I
Henricus Stephanus, obiit Parisiis . . a . I 5 Ig
ejus filius
Robertus Stephanus, obiit
, :‘ . . . . . I 559
epis filius
Robertus Stephanus, obiit . . . . , . . 1588
ejus filius
Robertus Stephanus, obiit , . . . . . . 1628a
‘) Pierre Pithou, Fransch jurist en humanist,
geb. I Nov. 1539 te Troyes.
Overl. 1596.
Broeder van François Pithou.
2) Autun.
3, Deze naam is moeilijk te ontcijferen;
wellicht
bedoelt de schrijver:
Phocdri Fabulae
ex Fabri recensione
Lugd.
Bat. MDCLXXII;
of F’abvicius, geleerde en dichter,
geb. 23
April 1516 te Chemnitz,
bezorger
van Romeinsche
dichters,
enz.
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staat : 2W: L: Ackersdijck 17580.
W: L: Ackersdijck Juniori 6 Maji 1779
dedit Pater. Sylvae Ducis.
Wederom tusschen twee op elkaar geplakte bladzijden kan het
volgende gelezen worden :
>en zoo wij hoopen en vertrouwen in zijne eeuwige H . . . . . .
over te haalen.
Wij agten het onzen schuldigen pligt hier van kennis te geven;
niet twijffelende of UWEd.gestr. . . . . . onze regtmatige droefheid
deel neemen.
Terwijl , . , . . ken dat God Almagtig
UWEdg-estr.
en Familie voor smertende sterfgevallen behoeden zal.
In verzekering van onze waare hoogachting,
tekenen
WeZEdeZe Gestrefzge Heer.
27 WE. Gestr.
HELMONT
Bedroefde Di(enaren ?)
den 7 May 1786
uit naam der.. .
W. L. Ackemi~k.
3. de (A .&EE...
De cursief gedrukte woorden zijn geschreven, de overige gedrukt.
Achterin

E. S.
Goal.
De Nav. rgI 9, blz. 320, vroeg naar het woord goal, waarop
Nav. 1920, blz. 32 vroeg of bedoeld was goël, en stelde daarbij
het woord Bborgc.
Dit laatste is echter geen synoniem.
Goël beteekent Verlosser.
Wie een ander uit een diensthuis uitleidt.
Een die iemand uit
slavernij verlost.
Borg is, die in eens anders plaats voldoet; dit
woord heeft twee beteekenissen.
Eerstens, de borg die zich in
de plaats des schuldenaars stelt, de plaatsbekleeder ; expromissor.
Ons Burgerlijk Wetboek spreekt van de bevoegdheid
om vooraf
schuldsplitsing,
en uitwinning
van den schuldenaar
te eischen.
Dan, de borg die, ten behoeve des schuldeischers inspringt, voor
zoover deze tenslotte aan den schuldenaar zou te kort komen.
Die aanvult het tekort van den schuldenaar; $Xe jussio.
Dat het begrip Bborga in deze beide beteekenissen iets anders
is, dan het begrip Bverlosserc, kan hieruit blijken.

VAN OORDT.

ONDER

DE STUDEERLAMP.

GUSTAVE COHEN, &hivaìn.s franCais en Hollande
7nì2re moìtìé au XVM
sì&Ze. Paris, Champion,
(760 pag., geïll. ; fr. 50).

dans la pre1920, in. go.

Zonder een ogenblik er aan te denken in een kritiese beschouwing te treden van de arbeid van de man, die ik tot voor enkele
jaren het voorrecht had als leermeester te hebben, is het mij een
genoegen de aandacht te ~vestigen op dit uitgebreide werk, dat
evenzeer een stuk van onze beschavings-geschiedenis
als van de
letterkundige
historie van Frankrijk behandelt.
Soldaten en geleerden waren het, die Nederland reeds een eeuw
vóór de herroeping
van het edikt van Nantes uit Frankrijk tot
zich trok en die aldus de wegbereiders werden voor de latere
réfugiés.
Soldaten, zoals Jean de Schelandre er een was, die de slag bij
Nieuwpoort
en de tocht naar Grave bezingt, daarbij zijn herinnering aan de blote armen en de geplooide muts van een Zeeuwse
schone even oproepend, of de avonturiers beschrijvend in kleurige
verzen, die aan Rostand’s Cyrano doen denken. Voor de schrijver
is de biografie van deze dichter-soldaat
een gelegenheid ons te’
doen meeleven met de Franse regimenten in dienst der Staten.
Geleerden, zooals Feugueray en Cappel, die de eerste schreden
helpen richten van de pas gestichte Leidse Universiteit,
en die
gevolgd worden door vele teologen, door juristen en filologen van
Fransen huize Daneau, du Jon, Polyander, Rivet, Doneau,
Scaliger, Saumaise en tal van anderen - welke alle de revue
passeren in het tweede boek en het licht doen vallen op een deel
der wetenschappelike
betrekkingen
tussen Frankrijk en Nederland.
Soldaat en geleerde beide was René Descartes, wiens levensbeschrijving het derde en grootste boek geeft.
Wij volgen hem
op zijn omzwervingen
door Nederland, als jeugdig volontair eerst
te Breda, als student te Franeker en te Leiden, als filosoof te
Amsterdam,
te Deventer, te IJtrecht, later, in nauwe aanraking
met de natuur, bij voorkeur aan Hollands duinvoet:
te Santpoort,
te Endegeest, te Egmond-Binnen.
En wij zien zijn leer, ondanks
de tegenstand
van een Voetius
of een Schoockius,
terrein
winnen aan onze Universiteiten,
een keer te meer de Franse en
de Nederlandse gedachte tot een goed geheel verenigend,
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De dokumentatie
dezer vereniging, die de warme sympatie van
de schrijver heeft, is het doel van deze arbeid,
1 Dit korte overzicht zal reeds doen beseffen dat wij niet in de
dorre feiten, hoe zorgvuldig ook bijeengegaard, blijven steken, dat
mensen van vlees en bloed hier voor ons optreden, die in ruime
kring belangstelling
zullen wekken.
Zeker in die van de lezers
van dit tijdschrift, dat reeds in 1868 de doopakte van Descartes’
dochtertje
publiceerde,
en dat misschien nog eens licht zal verspreiden over sommige vragen, die de schrijver ondanks zijn ijverige
nasporingen
onbeantwoord
moest laten.
We stippen er enkele
aan: wie bedoelt Descartes, in een brief van 30 Augustus 1637,
met Mr. Godfroy (p. 4X7)? wie was Helena Jansd., die de moeder
werd van Francientje, en wat is er van de brieven geworden, die
zij met de vader van haar kind wisselde?
Mocht zijn werk tot
nader onderzoek op deze. en andere punten leiden, dan zal dit
zeker allereerst de schrijver genoegen doen. Er toe opwekken
kan nergens beter dan op deze plaats gebeuren.
Amsterdam.

K. J. RIEMEN&

Leerboek der Nederlandsche
Geschiedenis,
door J. Kleyntjens en Dr. H. F. M. Huibers.
Geïllustreerd. llde deel. Zesde druk.
Uitg.

G. F. Theonville.

Dit beknopt praktisch ingedeeld handboek voor schoolgebruik,
behandelt
den bloeitijd der Hollandsche
republiek en verder de
historie volgens moderne opvatting tot den hedendaagsche tijd.
Het is aardig geïllustreerd
naar oude gravures en prenten.
Vooral het gedeelte, dat over de ontwikkeling
van de democratie
in Nederland
handelt,
is zeer lezenswaardig
met name het
hoofdstuk over Nederland gedurende den wereldoorlog.
Als leerboek kan het goede diensten doen.
G. F.
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Uit dit huwelijk
42.

43.

44,

1921

I

kind,

van

Nav.

LXX,

bZ<. 7&

zie X 37.

dm Akker,
geb. Amsterdam
15 Juni 1857 des voormiddags
ten 2 ure en 5 Juli
Waalsch gedoopt, commissionnair
in assurantiën te Amsterdam en in 1886 tot makelaar benoemd, zoon van
idem VIII 57, huwde Amsterdam
6* April 1882 Anna
Harms,
geb. Amsterdam
I I
Nov. 1860, dochter van
Heinrich Johannes Harms en Anna Bauwer;
[Zie Geslacht Harms : >Familie Harms zum Spreckel
door Dr. H. Harmst ; wapen: von silber und grün gevierteten Schild, in I eine aus drei Mübschen gelegte
Rote Rune in 4 eine rote funfblättrige
Rose, 2 und 3
belegt
mit silbernen
goldbegriffen
blanken
Schwerte.
Auf dem rot silbergrün benulsteten Helm mit rechts rot
silberen, links grün silberen Decken eine geharnischter
wachsen,den Arm mit Schwert wie im ‘Schilde.]
Uit dit huwelijk 5 kinderen, zie X 38-42.
Adrìen
Marie
Henrì
Lonîs vaiz dm Akker,
geb. Amsterdam 7 Mei 1859 des voormiddags ten g ure en 2g Mei
Waalsch
gedoopt, handelsreiziger,
overleed ongehuwd
op reis zijnde plotseling
17 Oct. 1913 om IO uur des
voormiddags in het Hotel ade Abdy« te Middelburg aan
een beroerte, begraven te Amsterdam
in het eigen graf
van zijnen oudsten broeder op het kerkhof BZorgvliet<,
aan den Amsteldijk,
zoon van idem VItI 57.
Henri
yeaz vafz den Akker,
geb. Amsterdam 2 I Oct. 1861
des namiddags
ten 10 ure, Waalsch gedoopt, koopman
in manufacturen
te Leiden, overleed krankzinnig
15 Juli
1907 des namiddags ten half zeven ure in het krankzinnigengesticht
BEndegeestc, begraven te Leiden,
zoon
van idem VIII 57, huwde Rijswijk, provincie Zuid-Holland
8 Juni 1899 met PP’ìZZemî~zeGesìne du Cellzee MuZZer,
Louis

Sammel

Hem+
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geb.‘ Utrecht I 5 Aug. 1875, dochter van Jan Willem du
Celliée Muller en Johanna Elise Backer.
[Zie voor Geslacht du Celliée Muller: Navorscher 1916
bladz. 47-5 I, wapen : in rood een zwarten dwarsbalk verguld
boven van 2 en onder van I zilveren klaverblad van vijf.]
Uit dit huwelijk 3 kinderen, zle X 43-45.
45. Geouge Henri ~ncol>us Eschauuier,
geb. Amsterdam 5 Juli
in effecten aldaar, zoon van Jean
1851, commissionnair
Jacob Corneille Eschauzier VIII 59 en Georgine Wilhelmine de Hertogh,
bekend genealoog, schrijver van
diverse artikelen te weten :
1. Aanteekeningen
omtrent de geslachten van der Meulen teGorcum (Ned.Leeuw Igr3,kol. 4-hoen 35-44.)
IT. Eene bijdrage tot de geschiedenis van het geslacht
Vernatti (Ned. Leeuw 1912, kol. 105-116).
111. Iets over de Delfsche Bemonts of van Beaumont
(Ned. Leeuw 1911, kol. 293-300.)
IV. De moeder van Gustav Gustavsson, bisschop van
Osnabrugge (Ned. Leeuw 1912, kol. 24-26).
’
V. Het Rijnlandsche
geslacht van Hoogstraten
(Ned.
Leeuw 1911, kol, 169-177.)
VI. Mededeelingen
omtrent
eenige geslachten
van
Fransche uitgewekenen
Godefroy.
(Algem.
Ned.
Familieblad
1883-4
No. 39.)
(Algem. Ned. Familieblad
1883
VII. Van Haemstede.
4 No. 19, 26).
(aan de
VIII. De geschiedenis van een gedenkpenning
erfgenamen
van Joh. de Hertogh.)
(Nav. 1909,
bladz. 65 .)
1X. Het geslacht van der Hoock.
(Gen. Heral. Bladen
IV 1909, 490.)
X. De erfgenamen van J. Pzn. Hoogenschonck.
(Familieblad 1903, 523).
X1. Van Heussen. (Ned. Leeuw 1903, 219.)
X11. Gerrit Jansz. Delff en zijn vader Jan Joostensz.
Hij liquideerde
zijn zaak 3 1 Januari 19 17, gedreven
onder de firma Gebrs. Eschauzier, welke zaak ongeveer
en volgens een annonce (Alg.
honderd jaar bestond,
Handelsblad
24 Juni 1914) werd medegedeeld
dat de

GESLACHT-

46.

47.

48.
49*
I

50.

I

52.

53.

54.
55.

EN

WAPENKUNUE.

99

rechtbank
hem op I 5 Juni 1914 onder curateele had
gesteld inzake krankzinnigheid.
Hij overleed Amsterdam
11 Sept. 1914 en was gehuwd
Amsterdam
15 Mei 1874
met Helena Scke#er, geb. Nieuwer-Amstel
20 Oct. 1850,
dochter van Leendert Schepper Jr. en Anna Wilhelmina
Ordas.
0
Uit dit huwelijk 3 kinderen, zie X ‘46-48.
Còrnelìa Georgha Jeametta
EsckauzìeJ-, geb. ‘s-Gravenhage 18 Aug. 1857, dochter van idem VIII 59, huwde
9
Franciscus Hechnan.
8
Jacques Sebastìaan Corneìlle Esckauzìer, geb. 3 Aug.
1857, eerst commissionair
in effecten te Amsterdam,
thans particulier
is ongehuwd,
zoon van idem VIII 59,
’
ti
EZìsabetk Georgine Esckauzìer, geb. 12 Jan. 1859, dochter
van idem VIII 59.
Geoug Pkìdzp LEgeZ, jonggestorven,
zoon van Adrianus
Lege1 en Maria Henriette Louise Eschauzier VIII 61,
Henri Jacques Conrad Bruno Esckauzìer, geb. Amsterdam
zoon van Willem Frederik Eschauzier VIII 62 en Dorothea Johanna Heitmeijer,
huwde Amsterdam
30 Sept.
1891 met Sofkìa Frederika Knzjper, geb. aldaar, dochter
van Dirk Kuijper en Johanna Maria Rurink.
Jacques fienrì
GuìZZaume Wegand, geb. 3 Juni 1856 te
Amsterdam,
overleden
14 Mei 1914, gepens. Lt. Adj.
a la suite ,der dienstdoende
schutterij, zoon van Jacob
Weijand en Esther Jeanne Cornelie Eschauzier VIII 66,
huwde Amsterdam
6 Nov.
1884 Ckrìstìna
Houtman,
geb. Ig Nov. 1857.
Uit dit huwelijk 3 kinderen, zie X 49-5 I.
Adrìenne Marie Henrìette Louise WezJand, geb. 14 Febr.
1858, ‘dochter van idem VIII 66.
WìZkeZmìne Henrìette Marie
MadeZ&e
Weijand, geb.
27 Maart 1860 te Amsterdam en aldaar 25 Sept. 1860
overleden, dochter. van idem VIII* 66.
~
Nenrz Jacob CorPreìZZe WeQ’and, gelx- Amsterdam
12 Mei
186r, overl. aldaar 24 Juli 1862, zoon van idem VIIT 66.
WìZZem Freu?erìK Wezjand, geb. AmsterCfam 3 Mei 1863,
overl. aldaar 21 Mei rgoo,
zoon van idem VIII 66,
huwde EZìsabetk FOC~P,,gab. I 5 Nov. 1863.
,
,
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Corneìlle

zie X

Weyawl,

52.

geb. Amsterdam 7 Jan.
April I 897, zoon van idem

1866, en aldaar overleden 22
VIII 66, huwde rohamza
HeKh~sen.
Uit dit huwelijk 3 kinderen, zie X 53-55.

’

Gdinuwze
Chades
Alexander
Louis
WeQ’and,
geb. Amsterdam 3 Mei 1868, overl. aldaar 7 April 1906, zoon
ven idem VIII 66, huwde aldaar 27 Juni 1870.
Uit dit huwelijk 2 kinderen, zie X 56-57.
EZìsabeth
Henrìette
Jean
CorneZie
lVe$‘a?zd,
geb. Amsterdam 26 April I 87 I, en aldaar overleden I 3 Juli 187 1,
dochter van idem VIII 66.
Eugelze yean CofzeiZZe Wezjti&, geb. Amsterdam 28 Febr.
1874, zoon van idem VIII 66.
X. I. Albert
Charles
August
Eschusier,
geb. Terschelling 28 Juli
1868, vertrokken
naar Java I April 1892 als Machinist
van de Suikerfabriek!
chemiker.
in 1920 administrateur
BKoning Willem 11~ te Modjosaris, Residentie Soerabaja,
thans rentenier te Amsterdam, zoon van Pierre Jean Eschauzier IX IO en Anna *Anes Bakker, huwde Soerabaja 31 Mei
1900 Ama
Berr~avdiza
PZatte, geboren I 2 Febr. I 880 te
Kraksaan Probolingo.
Dit huwelijk is kinderloos.
2. Aze
WìZZem Eschauzier,
geb. Terschelling
6 April 187 1,
stuurman koopvaardij ; overleden Brest 22 Nov. Ig 16, zoon
van idem 1X 10, huwde Terschelling
26 Juni 1903 Geertruìda
Maria
KaZfsUeei,
geb. Schiermonnikoog
Ig ‘Dec.
187.6, dochter van Douwe Wijbes Kalfsbeek en Petronella
Geertruida Jagti.
3. NeZetta
Cathayina
Eschauuier,
geb. Terschelling
6 Nov.
ongehuwd
16
April 1897, dochter van
18731 overleden
idem 1X 10.
4. Margawtha
Ama
Eschazdey,
geb. Terschelling
g Aug.
1880, dochter van idem 1X 10, huwde Terschelling 14 Aug.
Igo6 Albert
Ku$ers,
stuurman West-Indische Maildienst,
sedert I Maart Igog expert te Antwerpen, met den oorlog
naar Holland gevlucht en nu varende op Amerika, geb.
Terschelling
I Febr. 1878, zoon van Johannes Kuijpers en
Hartje de Graaf.
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Henri August
I;outs Esc/znuciev, geb. I I Maart 1890 te
Poerwo Asri, residentie Kediri, bevorderd tot doctor in de
rechtswetenschap
op stellingen te Leiden, zoon van Henri
Samuel Eschauzier 1X 17 en Marie Angeline Gravenhorst.
Pierre Victor ?ViZkeZm ,!Ysc?lnz&cr, geb. Poerwo Asri, 16
Mei 1892, slaagde candidaats-examen
rechten, zoon van
idem 1X 17.
Pìerre Ckarles
Louis Esckauxìer,
geb. ‘s-Gravenhage 23
Juli 1902, zoon van August Karel Albert Eschauzier 1X
18 en Louise Mathilde Sophie Marie Pabst.
Gerard
Cared Prager,
geb. 16 Dec. 1875, administrateur
der suikerfabriek
BTangoenanc , overl. Soerabaja vervoerd per S.S. Djebres naar Holland en begraven 3 Jan.
1920 op het kerkhof Eik en Duinen te ‘s-Gravenhage, zoon
van Abraham Jan Prager en Anna Emilie Eschauzier 1X rg.
FlorzS Henri Pragcr,
geb. 3 Febr. 1877, zoon van idem
1x 19.
Ja?t Emìd Prager,
geb. 8 Jan. 1879, zoon van idem 1X 19.
Bernkard
Frans
Prager,
geb. 24 April 1880, zoon van
idem 1X xg,
Alice Beatrix
Prager,
geb. 8 Sept. 1888 te ‘s-Gravenhage,
dochter van idem 1X rg.
Abrakanzme
Jafze Pyager,
geb. 23 Jan, 1894, dochter van
idem 1X rg.
Caroline
EZìsaóetk de Wetsteìn
Qîstey, geb. ‘s-Gravenhage
7 Sept. 1884, dochter van Mr. Frans Jan Hendrik de WetStein Pfister en Maria Esther Flore Eschauzier 1X 20, huwde
‘s-Gravenhage 5 Oct. 1905 Frìedrìck
WìZkeZm Mittenberger,
geb. Bregenz (Oostenrijk) 25 April 1878, kapt. der inf. in
het Oost. Hong. leger, zoon van Pieter Mitterberger
en
Carolina Anna Franziska Friedrich.
FZore Jeanne
Henrìette
de Wetsteìn
Pf;ster,
geb. I Oct.
1894, dochter van idem 1X 20.
RudoZfke
Gerard
AZpkonse
Ckarles
KZe@,
geb. 20 Mei
1880, zoon van Mr. Alphons Louis Charles Kleijn en Caroline Elisabeth Eschauzier 1X 22.
Carolìne
EZìsabetk
Fyançoìse
KZe+,
geb. I I Oct. 1883,
dochter van idem 1X 22, huwde ‘s-Gravenhage 22 Juni
19 I 6 Rudodf

Hugo

Driessen.

-
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Flore Marie
LauZine
Klezj’l, geb. 6 Jan, 1585, overl. 31
Aug. 1886, dochter van idem 1X 22.
Laurmcr
Henriette
Ewdie
KZetj’n, geb. 22 Aug. 1889, dochter van idem 1X 22, huwde P. K. von Tschdz’.
Uit dit huwelijk I kind, zie X1 I.
Susamze Iguatìa
CnroZìTza Loudon, geb. Soerabaja 23 Sept.
1884, dochter van Mr. Alexander
Loudon
en Henriette
Francoise Eschauzier 1X 25, huwde ‘s-Gravenhage 10 Oct.
1907 Jhr. MY. Cor~leZì.s de Gyaef,
oud-commies van het
departement
van Buitenlandsche Zaken, lid der firma Eijkensluiters en Tromp, geb. ‘s-Gravenhage 7 Juli 188 1, zoon
van Jhr. Dirk de Graeff en Bonne Elisabeth Royer.
(Zie voor geslacht de Graeff: Wapenboek van den Ned.
Adel.)
PauZìne
Igizatia
Loden,
geb. 12 Aug. 1885, overl. Nov.
1885, dochter van idem 1X 25.
Henrii;ttP Fyazcois Loudm2, geb. Batavia I 5 Juli I 887, dochter van idem 1X 2 5, huwde ‘s-Gravynhage’ 4 Juli Ig I 2 Mr.
Theodoyzts
Reijnìms
Val&
Lucasselz,
geb. ‘s-Gravenhage
14 Juni I 854, redacteur van het >Genealogisch-heraldisch
Genootschap BDe Nederbndsche Leeuwa, tevensgenealoog,
zoon van Mr. Theodoor
Francois Lucassen en Susanna
Augusta Theodora Valck.
(Zie voor geslacht Lucassen : Ned. Patriciaat deel V bladz.
270 e.v. ; wapen Valck Lucassen : gedeeld: 1 in rood zeven
gouden sterren 1, 2, 1, 2 en I ; 11 in blauw drie valken
in natuurlijke
kleur.)
Uit dit huwelijk I kind, zie X1 2.
AZexamh~r
LoucZaTL,geb. 5 Juni 1892, zoon van idem 1X 25.
Marie
Ame
Lucy Louaon, geb. 5 Juni 1892, dochter van
idem 1X 25.
FZore Elz’sabeth
Esckauzzer,
geb. 2 I Febr. 1893, dochter
van Frans Eschauzier, 1X 27 en Berendina /Wilhelmina van
Baak, huwde ‘s-Gravenhage Sept. 1917 Jan Jaques vati
Voorthiz+en.

Uit
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Eschauzier,

zie XI 3.
geb. IO Dec. 1894, zoon van

idem 1X 27.
27.
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dochter van Adriaan Echauzier 1X 28 en Emilie Marie
Schmidt.
Adrzènne 1CaroZine Eschauziey, geb. 4 Mei 1894, dochter
van idem 1X 28.
Hemz’rica van den Boo~~z, geb. Noordwijk-Binnen
2 Sept.
1866, dochter van Hendrik
van den Boom en Henriette
Hendrina Elisabeth Eschauzier 1X 35, huwde Jan Marzizus
Mumik,
geb. 8 Oct. 1863 te Koudekerk.
Edisabeth Dedevica van den Boom, geb. Noordwijk-Binnen
2 Juni 1868, dochter
van idem XI 35, huwde Oudshoorn
5 Juli 1895 yan de voogd, hoofdonderwijzer,
geb. Maastricht 7 Febr. 1867, zoon van Adrianus
de Voogd en
Johanna van Luyn.
Uit dit huwelijk 2 kinderen, zie X1 4-5,
Gerrit van den Boom, geb. Noordwijk-Binnen
20 Juli 1870,
zoon -van idem 1X 35, huwde Cornelia No@en, geb. Den
Helder 17 Oct. 1881, dochter van Hendrik Noppen en
Anna Cornelia van Haalem.
Uit dit huwelijk I kind, zie X1 6.
Henah’k van den Boom, geb. Noordwijk-Binnen
22 Nov.
1872, zoon van idem 1X 35; huwde Oudshoorn 24 Dec.
1903 Lamberta Everdiza Burger, geb. Amsterdam 23 April
1876, dochter van Lambert
Barger en Bartha Henriette
Dorchin.
Uit dit huwelijk 6 kinderen, zie X1 7-12.
~okames yacobus van den Room, geb. Noordwijk-Binnen
rg Oct. 1874, zoon van idem 1X 35, huwde 22 Sept. IgIo
Charlotta Hendrìka Flentrop.
Uit dit huwelijk I kind, zie X1 13.
Dederìka
Elisabeth
Esdzauzìer, geb. 27 Aug. 1875 te
‘s-Graveland,
dochter van Johannes Jacobus, Eschauzier
1X 37 en Grietje de Wilde,
huwde 5 April
1907 te
‘s-Graveland
Hendrik
Bernard
Hodsboer, dokter in de
scheikunde,
thans directeur
eener school te Enschedé,
l
geb. Amsterdam
16 Febr. 1875.
Uit dit huwelijk 4 kinderen, zie X1 14-17.
EZìsalierh Dederìka Eschaucìer, geb. ‘s-Graveland 3 Oct.
1877,
dochter van idem 1X 37,
Eksabeth Dederìka Escliauxàer, geb. Baarn I I Sept. 1895,
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dochter van Henri George Jacques Eschauzier 1X 3g en
Johanna Christina Adriana Herman.
37. WiZZmz. IJo&zwq& vnfr &U AKker, geboren Watergraafsmeer
11 Maart 1887, om I uur des namiddags, 3 Ayil
1887
Evangelisch Luthers gedoopt te Amsterdam
door Ds. Y.
A. Rol1 in de E. L. Kerk op het Spui, in welke kerk hij
24 Maart 1907 als lidmaat is aangenomen
door Ds. P.
Hij vestigde zich 20 Juni 191 I als CommissionGroote.
nair in effecten te Amsterdam
onder de firma VV. L. van
den Akker & Co, en werd 29 Juni IgI I als lid der Vereeniging
voor den Effectenhandel
te Amsterdam
aangenomen.
Den 16 April Ig 13 werd hij door Burgemeester
en Wethouders van Amsterdam benoemd tot makelaar in
effecten en: legde hij 23 April daarop de eed ‘af. Hij beoefent de genealogie
en is schrijver van de volgende
artikelen :
1. Genealogische
aanteekeningen
betreffende de familie
Van den Akker.
(Navorscher
1914, bladz. 43-45 ;
77-84;
128-136;
234-237).
ll. Het geslacht Eschauzier en aanverwante
geslachten.
(Navorscher 1914 blz. 407-414;
518-523).
111. Genealogische aanteekeningen
betreffende het geslacht
Acker.
(Navorscher 1915, bladz. 521-523).
1V. Het Geslacht du Celliee Muller.
(Navorscher rgz6,
47-5 0
V. Sprokkels Acker, van den Acker of Akker, uit de
archieven te ‘s-Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam.
(Navorscher I 2 16, blz. 301-3 I 1).
Vl. Het oudste en eenigste trouwboek
van vóór 181 I
van Dussen 177(p-I803.
(Navorscher
1918, bladz.
60-76.)
Vil. Van Wylick.
(Navorscher
1915, bladz. 348-349).
Vlll. Van den Akker-Halfas.
(Navorscher
1917, bladz.
208-250).
1X. Het Geslacht Schuring.
(Navorscher
1g 18, bladz.
438-447).
Hij liquideerde
I 5 Mei
Igrg zijn effectenzaak W. L.
van den Akker & CO., te Amsterdam,
in verband met
zijn vertrek naar Ned.-Indië, den 12 Juli Igrg vertrok hij
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»Jan Pietersz. Coen«
met zijn gezin per stoomschip
naar Batavia, waar zij 16 Aug. aankwamen ; zij vertrokken
24 Aug. met de SMelchior Treube naar Soerabaja, waar
zij 26 Aug. aankwamen.
IIij richtte 27 Aug. 1919
een
verzoekschrift
aan den President van Soerabaja om te
worden benoemd
tot Makelaar in Effecten, den 12 Nov.
kwam de benoeming af, eedsaflegging
19 Nov.
Hij huwde 2 5 Juli 1912 te Amsterdam
met EZisnbct/z
Catharimz
&rbnrn
Schaaf,
geb. Amsterdam 28 Nov. 1892
des namiddags
des tien ure, Evangelisch Luthersch gedoopt 12 Maart 1893 door Ds. J. A. Helwig en 25 Mei
191 I aangenomen
als lidmaat dezer kerk te Amsterdam
door Ds. P. Wijk Jr., zij is dochter van August Wilhelm
Schaaf en Barendina Hendrika Kumlino.
Wapen Schaaf: gevierendeeld : 1-3
in zwart, een
zilveren goudgekroonden.
leeuw, in 2-4 in blauw een
gouden arm en hand met opgeheven zilveren zwaard.
Helmteeken:
Arm en zwaard uit het schild.
Hij is zoon van Guillaume Jacques Henri Corneille van
den Akker 1X 41 en Louise Francisca Schuring.
Uit dit huwelijk 3 kinderen, zie X1 18-20.
38. ~z’ZZe~~z
Franciscus
van a%?zAkker,
geb. Amsterdam 5 ,4ug.
1883 des voormiddags
ten zeven ure, zoon van Louise
Samuel Henri van den Akker 1X 42 en Anna Harms,
huwde Amsterdam
15 Nov.
1906 Ncelljr yacobn Azend,
geb. Den Helder 28 Sept. 1882, dochter van Jacobus
Arend en Gerardina Makelaar.
Uit dit huwelijk 4 kinderen, zie X1 21-24.
39. Henriëtte
Anne Française
Awzelìe van den Akker,
geb. Amsterdam 22 Oct. 1885, dochter van Louis Samuel Henri
van den Akker 1X 42 en Anna Harms, huwde Amsterdam
28 April Ig Io Johan
WìZheZm Peter
VkJgersteen, geb. Amsterdam 7 Sept. 1883, zoon van Jan Vegersteen en Gesina
Cornelia Hamel.
Uit dit huwelijk 2 kinderen, zie X1 25-26.
40.
Anne Louise vapz den Akker,
geb. Amsterdam 29 Juli 1887
om twee uur des voormiddags,
zij stierf als leerlingverpleegster
aldaar I I Mei 1907, des voormiddags
ten
half vijf ure, ongehuwd en werd 14 Mei te Sloten op het
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kerkhof >Te Vraag« begraven, dochter van Louis Samuel
Henri van den Akker 1X 42 en Anna Harms.
Louis
Sanzuel Henri
van
den Akker,
geb. Amsterdam
30
Mei 1888,
des voormiddags ten een ure, over1 aldaar
22 Oct, 1888, des voormiddags
ten half elf ure, zoon van
Louis Samuel Henri van den Akker 1X 42 en Anna Holms.
Louìse
Chardatte
Steptianìe
van den Akker,
geb. Amsterdam
I Nov.
1897, des voormiddags
ten zeven ure, ongehuwd,
dochter van idem 1X 42.
Adrìene
Marìe
Henriëtte
Louise van den Akker,
geb. Leiden
25 Jan. IgoI
om kwart voor vier uur des namiddigs, dochter
van Henri Jean van den Akker 1X 44 en Wilhelmine Gesine
du Celliée Muller.
3ohama
EZìze van den Akker,
geb. Leiden 6 Mei 1904
om half vier uren des voormiddags, dochter van idem 1X 44.
Henrìette
Chrìstìna
Anna
vaT2 den Akker,
.geb. Leiden
10 Maart
rgo6 om half drie ure des voormiddags,
dochter
van idem 1X 44.
Jean
yacob CovneìZZe Eschauzìer,
geb. Amsterdam Ig Aug.
1875, promoveerde op het proefschrift getiteld : Het faillissement van een lid van eene gemeenschap< aan de RijksUniversiteit
te Leiden, advocaat en procureur te Amsterdam, werd benoemd tot rechter plaatsvervanger, zoon van
George Henri Jacobus Eschauzier 1X 45 en Helena Schepper.
Leendert
Gforge Eschauzìer,
geb. Amsterdam I Febr. 1880,
ongehuwd particulier, zoon van idem 1X 45.
Al2na
WìZheZnzìna
EZìzabeth
Eschauzìev,
geb. Heemstede
8 Sept. 1889, is ongehuwd, dochter van idem 1X45.
Jacob
Gerrzt Weqand,
geb. Amsterdam
8 Maart 1886,
kunstschilder,
zoon van Jacques Guillaume Weijand 1X 5 I
en Christina Houtman,
huwde Betsy Polak.
Uit dit huwelijk 2 kinderen, zie X1 27-28.
Johanna
Margaretha
Advìenne
WezJand.
geb. Amsterdam
I I Juni 1887, dochter
van idem 1X 51.
Jacqtces He?trì GuìZZaume Wezj’and, geb. Amsterdam 16 Maart
1890, zoon van idem 1X 5 I.
WìZZejti Frederik
We~and,
geb. Amsterdam
10 Aug. 1888,
zoon van Willem Frederik
Weijand 1X 52 en Elisabeth
Focke.
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rotianna Covnedz’a Wezjnnd, geb. Amdochters van Jacob
sterdam 2 Aug. 1884.
Henri
Corneille
Asther yeanne
Cornelìe
Wead,
geb.
Weijand 1X 56 en
Arusterdam z I Oct. 1888.
Johanna HekhuijAma Edisabetli Wca&, geb. Amstersen.
dam I 5 Mei 1896.
Antje Covnelìa Weqand, geb.
dochters van Guillaume
Amsterdam’ 7 Maart 1897.
Charles Alexander Louis
i
Ester J7eanna ,CorneZìe Wezjicnd,
Weijand 1X 57 en Neeltje
geb. Amsterdam 22 April igo3. \ Kappelhoff.
x1.

1.

2.

30
,

4-

5.

6.

7.

8.
0

90
10.

11.

12.

13.

Herbert von Tschudi, zoon van P. K. Tschudi en Laurence
I
Henriette Emilie Kleijn X 19.
?lieodoYe Françoìs
VaZck Lucassen,
geb. ‘s Gravenhahe
28 Juli 1913, zoon van Mr. Theodorus Reijnirus Valck
Lucassen en Henriëtte Françoise London X 22.
Zoon, geb. ‘s Gravenhage’ April 19x9, zoon van Jean Jacques
van Voorthuijsen
en Flore Elisabeth Eschauzier X 25.
f&&ìk
Adrìanus de voo&, geb. Lange-Ruigeweide
g April
1896, zoon van Jan de Voogd en Elisabeth Vederica van
den Boom 1X 30.
Bewìëtte EZìsabeth de Voogd, geb. Zwammerdam
12’ Sept.
1963, dochter van idem X 30.
,
He&Yìk
van den Boom,
geb. Noordwijk
28 Mei rgo8,
zoo11’ van Gerrit van den Boom X 31 en Cornelia
Nappen.
Een doodgeboren
zoon van Hedrìk
van de?/ Boom X 32
en Lamberta Everdina Borger.
Hendrìna Elisabeth van den Boom, geb. Oudshoorn 7 Nov.
1905, dochter van idem X32.
Bartha. Henriëtte van den Boom, geb. Oudshoorn
12 Aug.
1907, dochter van idem X 32.
Hedrìka
vam den fioom, geb. Oudshoorn
12 Jan. rgog,
dochter van idem X 32.
HedYìk
Lambert van den Boom, geb. Oudshoorn 28 Dec.
1910, zoon van idem X-32,
Johanna EZisabeth van deti Boom, geb. Oudshoorn
3 Febr.
1913, dochter van idem, X 32.
Johmes
yacobus van den Boonz, geb. Oudshoorn
15 Juli

’
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I~I 1, zoon van Johannes Jacobus van den Boom X 33 en
Charlotte Hendrika Flentrop.
B~ynhayd Hrmiyì/z Ho Zshcy, geb. ‘s Graveland 2 Sept. 1907,
zoon van Hendrik Bernhard Holsboer en Ded’erika Elizabeth Eschauzier X 34,
Mayg-nyetha ~ohawa flolsboer, geb. Arnhem rg Mei Igog,
dochter van idem X 34.
i?Zeono~~~ Holsboer,
geb. Arnhem
24 Nov. 1910, dochter
van idem X 34.
17 Sept. 1912,
Sophia Maria
HoMoer,
geb. Arnhem
”
dochter van idem X 34.
Godfrìed
yohan
Fmns
WìZZmz van den iiikker,
geb. Amsterdam 14 Juni rg r 3 des namiddags ten kwart voor negen,
hij werd 26 Oct. lg 13 Evangelisch
Lu thersch gedoopt
door Ds. J. A. Helwig in de E. L. kerk op het Spui te
Amsterdam,
zoon van Willem Lodewijk
van den Akker
X 37 en Elisabeth Catharina Barbara Schaaf.
RudoZph
van dm Akker,
geb. Amsterdam
8 April IS) 16
des middags om vier minuten voor half drie, gedoopt op
zijnen eersten verjaardag 8 April 1917 Evangelisch Luthersch door Ds. A. D. Kempe, zoon van idem X 37.
Louise fiZì.snh& van delz Akker,
geb. Laren [Noord-Holland] 23 Sept. 1907 des avonds tien minuten voor half
negen op Huize BAckerzatea, dochter van idem X 37.
De 32 kwartieren
van haar en hare broekers, zie X 1
18-19,
zijn:
van den Akker
Schaaf
Halfwas
. . . . .
Versteegh
Dresing
Holmer
. . . . .
Eschauzier
Heils
b
Brand
Lamaker
Kerkhoff
Verheijen
Wanninck
van Diest
Rumling
Schuring
Hebing
Schamers
Wijlick
Burger
Bruns
Moraal
Burdorff
Knebel
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Obermeijer
Siegfried
Beekmans
21.

Louis

Sam.&

Henri

vm2

van Willem Franciscus
Jacoba Ahrend.
22.

23.

24.

25.
i”

26.

27.
28.

tog

Schepman
Rest
Fiebig.
’
den Akker,
geb, Amsterdam, zoon
van den Akker X 38 en Neeltje

geb. Schoten (bij Haarlem) 31 Oct.
rgog des namiddags ten negen ure, zoon van idem X 38.
PetroneZZa
yacoba
van dm Akker,
geb. Schoten 24 Dec.
Igro des namiddags
ten negen ure, overleden Schoten
8 Juni 191 I des voormiddags
ten zes ure, dochter van
idem X 38.
Widly
NeZZy van den Akker,
geb. Schoten I 2 Jan. 1915
des namiddags ten negen ure, dochter van idem X 38.
Henriëtte
Anne Françoìse
Arnélìe
Vegersteen,
geb. Amsterdam Ig iiug.
IgI 1, dochter van Johan Wilhelm Peter
Vegersteen en Henriette Anne Francoise, Amelie van den
Akker X 39.
Anita
Gesìna
Covnelìa
Vegersteen,
geb. Schoten 18 Sept.
1917, dochter van idem X 39.
Dochter, geb. Laren (Noord-Holland)
in 1918, dochter van
Jacob Gerrit Weand X 4g en Betsy Polak.
JFacques Henvì
GnìZZaume
We&‘and,
geb. Bergen (NoordHolland), IO Maart Ig r g, zoon van idem X 49.
yacobus

van

'

den Akker,

f Wordt

voortgezet).

9

l
8

f 10

/
i
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Genealogische aanteekeningen betreffende
familie van Dam. (Amersfoort.)
DOOR

W. E. VAN

DAM

de

VAN ~ISSELT.

XXIV.
De kinderen van mr. Jacob’ van Dam, raed-ordinaris in den
Ed. Hove Provinciael van Utrecht, enz. (1618
tot 1709) l)

L

10. Petev Gevaert van Dam. 2,
Zie de genealogische
aanteekeningen-van
Dam. XVI. Omtrent
hem nog deze acte:
17 Mei 1692 compareerde voor notaris H. van Woudenberg te
Utrecht Mr. Jacob van Dam, out-raet in den Hove (van Utrecht),
Bdewelcke verclaerde, dat de Heere Pieter van Dam, syn soon,
op den I 5 Mei 1692 deser werelt was komen te overIyden, dat
hy, comparant, van meeninge synde het doode lichaem ter aerde
te bestellen ende de tosten van de begrafenis te versorgen, welcke
verclaer’de niet anders te sullen doen
begrafenis hy, comparant,
als pietatis intuitu cc.s, Hieruit blijkt, dat P. G. v. D. 15 Mei 1692
te Utrecht overleden is en niet op 21 Mei d.a.v., zooals in de
’ genealogische
aantn v. D.-XVI door mij vermeld is. Laatstgenoemde datum is die van de aarígifte van het overlijden.
20.
3ncobAmelis van Dam.
Gedoopt in de Jacobykerk te Utrecht
18 Juli
1648 : BJacob
Amelis, soon v. Mr. Jacobus Dam, Advocaet voor den E. Hove
van Utrecht ; getuygen de Vrou van Thienhooven,
etca. “) Jacob
was de naam zijn, vaders, Amelis een uit de familie van Zuylen
van Nyvel t, waaruit zijne moeder, Maria Soest van Nyvelt, gesproten was. 1)
Verschillende
mededeelingen
nopens J. A. v. D. deed ik in NaDaar stelde ik ook de vraag, waar
vorscher, 1911,
blz. 523/5.
(1673,
de beschrijving van zijn bekeering tot het Katholicisme
Karthuizers te Antwerpen) te vinden is, welke volgens 1’ Intermédiaire des chercheurs et curieux. XXI (an 1888),
blz. 161 eertijds
door Jan van Neerkassel, bisschop van Kast,orea gepubliceerd is.
Nog
zìng

nìmnzer gelukte
het mq, daaromtrent
eenìge nadere
aanwqSlechts blijkt uit het testament
te ontvangen
of te vinden.

van den vader,

dd. 8 Aug.

1692 voor notaris

H. van Wouden-

c
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bergh te Utrecht gepasseerd, waarbij eerstbedoelde aan zijn kinderen tevens hun moederlijk en grootvaderlijk
erfdeel uitkeerde,
dat Jacobus Amelis v. D. in 1670 reeds f 1200 ontvangen had
voor zijn reis en promotie in Frankrijk, voorts in Sept. 1671 nog
f 2000,
toen hij zich in het klooster van de Cathuysers (sic) te
Antwerpen
begeven had, om aldaar voor geheel zijn leven zijn
kost te koopen en een geestelijk leven te leiden.
Voor het restant van zijn erfdeel à ruim f 6000 ontving die zoon het utile
dominium
van het geheele bolwerk aan de Weertpoort,
genaamd
de Morgenster
met de twee huisjes, daarbij staande; voorts */4
part van een huis in de Lynmarkt,
met een thins belast. J- A.
v. D. zou van ‘s vaders erfenis overigens slechts zijn legitime portie
ontvangen ; van de rest, die aan de dochter Jacobmina Catryn
kwam,a) werd hij geëxcludeerd. s, Door deze acte, waaruit blijkt,
dat J. A. v. D. zich in Sept. 1671 onder de Karthuizers te Antwerpen begeven heeft, wordt het wel zeker, dat de in ,Nav. Igr I,
blz. 524/5
door mij vermelde, door Pastoor Deelder mij verstrekte
aanbevelingsbrief
da. Ig Juli 167 I van Jan van NeerkasseI, bisschop van Castorië (die bovendien de bekeering van J. A. v. D.
beschreef), dezen laatsten betreft,
g Aug. 1690 0. S. compareerde
voor notaris A. Houtman te
Utrecht, Jof. Jacob (Amelis) van Dam, soone van Heere mr. Jacob
van Dam ende’ van Joffrouwe Maria Soest van Nyvelt.
Hij verklaarde, dat Bmet syn kennisse ende toestant, mitsgaders in syne
bywesena .door zijn broeder Pieter (Geraert) v. D. de Tinsheerlijkheid van den Omloop binnen 1Utrecht enz. verkocht en getransporteerd was. Met zijn handteekening:
Jacob van Dam. s,
Hieruit mag men afleiden, dat J. A. v. Dam uit Antwerpen
te
Utrecht terugkeerde
en de orde der Karthuizers verliet,
Zulks
blijkt ook uit een testament van zijn oom, den consul te Smirna
Jacob van Dam, minor, door dezen 22 Juli 1704 te Utrecht voor
notaris H. van Woudenbergh
opgemaakt,
waarbij zijn broeder,
de oud-raed Mr. Jacobus van Dam (major) Ben syn quaedaerdigen
soon, den gewesen KarthuyserK
gesecludeerd
werden van de
directie en administratie
van zijn na te laten boedel. s)
Uit een certificatie
dd. 24 Dec. 1714
van het gerecht van
Vianen naar aanleiding
van het overlijden van de eenige zuster
a)

JZie voor haar

hierna

onder

4O.

j

.
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Jacomina Catharina v. D. n) in Oct. 1714 te Vianen blijkt, >dat
haren broeder Jacob v. D., wonende te Utrecht, zich van dezelve
geen erfgenaam
heeft willen gedragen.< 5, Die zuster liet n.1.
een desolaten boedel achter.
Zijn ove~Z@'~~~z
is door mij te Utrecht niet gevonden.
Wellicht
betreft hem de hier volgende aenbrengh (-- aangifte) : aangebracht
27 Dec. 1728: j>Jacobik. (plaats van begraven) ;
19?n Dec. 1728 (datum van overlijden) Jan van Dam, bejaerd
jonghman,
laet na mundige erffgen. buyten d’ Weertpoort ontrent
d’ Steenebrugh (woonplaats). 8 d.« “j (aan de kerk betaald). Noch
in de Protestantsche
noch in de R. C. Kerken is verder eenige
aangifte te vinden, welke op hem kan slaan.
3”. 14TiZZenzFvrderic vatz Danz. 6) “).
Gedoopt te Utrecht:
»In Jacobykerck.
November
1649. 7 (datum).
Willem Frederic, s. v. mr. Jacobus van Dam.
Getuyge Joff’. Maria Scheffers,
huysvrouw van de Heer Advocaet Willem van Dam.a “)
Hij jce~tte h’oogstwaarschijnlijk
naar den hier genoemde broeder
Willem zijn, vaders. De naam Frederik kwam minder in de
familie v. D. voor en, voor zoover mijne beperkte gegevens dit
uitwijzen, evenmin in de familie Scheffer. 7)
W. F. v. D. overZccd
13 Sept. 1670 nabij Constantinopel,
nadat
hij 7 t.v., met zijn oom Jacob minor, consul te Smirna, op reis
van daar overland naar Constantinopel,
nabij Mendochoria
door
roovers overvallen en zwaar gekwetst was. s, Hij is begraven op
het Europeesche kerkhof te Const&ntinopel.
In 1848, toen de Nederlandsche
regeering het monument
op
het nieuwe kerkhof te Constantinopel
liet oprichten en de oude
graven opgeruimd werden, waren de jaartallen aldaar vermoedelijk
zeer onduidelijk geworden en heeft men van 1670 gemaakt I 665. y,
Hij stierf ongetrouwd. “)
Catharixa
van Dam.
2> c>
4”. ~acomitza
Omtrent
haar g-chorte
is te Utrecht
niets te vinden.
Toch
woonde haar vader mr. Jacob van Dam tot Sept. 1692 steeds aldaar. l) Behalve uit Ferwerda 2) blijkt hare afstamming
uit verDaar haar, aan haar voorschillende hierna te noemen stukken.
n)
8)
c)

Zie voor
Ferwerda
I’erwerda

haar na 4”.
noemt hem : Willem
E’redrik v. D.
noemt als haar eerste voornaam
: Jncobina.
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afgaande broeder in Nov. 1649 geboren is, zal zij op zijn vroegst
v. D. heette naar hare grootmoe/ in 1651 geboren zijn.’ J. C.
ders van moeders- en vaderswegen:
Jacomina van Zuylen van
Nyvelt en Catharina Poeyt. 1)
J. C. v. D. hiuwde Willem van Boucholt of van Boeckholt. a)
De desbetreffende
acte is nergens door mij aangetroffen.
Het
huwelijk blijkt echter uit verschil/nde
hierna te vermelden acten.
Ferwerda 2) noemt hem Jonkr. N. Boekholt.
Hij was eerst kapiten dienste der
tein, later majoor in een regiment dragonders
Ferwerda voegt aan zijn betrekkingen
Vereenigde *Nederlanden.
toe : Balsmede Commandeur
van de stad Steenwijk c. Omtrent
dit laatste is noch aan het Krijgsgeschiedkundig
Archief noch te
Steenwijk noch in eenige acte iets gebleken, zoodat het vermoedelijk onjuist is.
g April 1680. Willem van Bouckholt gestelt tot capiteyn over
de compagnie dragonders van den capiteyn Floriaen van Luck,
welke plaats hij al bekleedt sedert 27 Mrt 1.1. l”)
g Aug. 1695. Commissie verleend als sergeant-major b) van ‘t
regiment dragonders van Slippenbach gedepecheert voor Willem
van Boukholt,
welke plaats hij bedient heeft sedert den I I Juni
laatstlede, gerepartieert
op de provincie van Hollant.
Uit eene
aanteekening
in margine blijkt, dat hij eerst den eed bij procuratie gedaan heeft, en daarna 3 Dec. 1695 in persoon, 10) Zooals
ook blijkt uit de data van hierna volgende acten betrof de hier
.
aangehaalde zijn bevorderzizg tot Malhor. c)
J. C. v. D. is hoogstwaarschijnlijk
eerst na 1669 getrouwd,
Juni 1669 maakte haar vader een testament en vermaakte daarbij
Baan des comparants
dochter Jacomina Cathryn haar chambre
garnie offte gestoffeerde camer en haar nachtbanquet,
soo van
silver als anders< met toebehooren. 1) Haar echtgenoot wordt in
dat testament niet genoemd.
Toen haar vader in Aug. 1692 wegens financieele moeilijkheden
het rechtsgebied
der stad Utrecht verliet, zijn groot huis in de
Lange Nieuwstraat
verhuurde
en zich voor het overige van zijn
2

a) Zooals uit dit stuk blijken zal, werd
8) Zooals
door mij in De Navorscher,
de sergeant-majoor
destijds een hoofdofficier
c) Yie blz. 116.
1921

zijn naam
jaargangen
(majoor).

op tal van wijzen geschreven.
57, 64 en 65 aangetoond
werd,

was

_
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leven te Vianen vestigde, 1) volgde zijn dochter hem na eenigen
tijd daarheen, hoewel toen gehuwd.
Haar echtgenoot was destijds
vermoedelijk
te velde (negenjarige
oorlog r688/g7!,
zoodat de
dochter, die geen kinderen had, weer (of: nog?) bij haar vader
inwoonde.
Met dezen heeft zij toen alle financieele moeilijkheden
en achteruitgang
gedeeld, waarvan hij, als gevolg van verschillende
processen, het slachtoffer geworden is. 1) Die moeilijkheden, welke
zich vanaf 1692 voordeden,
blijken mede nog uit de volgende
stukken, waarin J. C. v. D. en haar man worden genoemd:
8 Aug. 1692. Testament van haar vader, gepasseerd voor notaris H. van Woudenberg
te Utrecht; tevens keerde hij toen, vóór
zijn verhuizing van daar, aan zijn 2 nog in leven zijnde kinderen
hun moederlijk en grootvaderlijk
erfdeel, voor ieder ruim f 6000,
uit.
De dochter Jacobmina Catryn van Dam, getrouwd
met den
Heer Wilhelm Boechholt,
Capiteyn van de Dragonders, ontving
o.m. een huis met een huisje, hofstede en 23 morgen land onder
Werkhoven, en v.‘D.‘s groote huis in de Nieuwstraat te Utrecht,
waarin hij altijd met zijn kinderen gewoond had, yak de helft in
zijn inboedel, meubelen, huisraad en het meerendeel zijner boeken. Dit laatste, omdat v. D. nog onder zich had een legaat
van f 1260, door den Heer Jacob Broes (met vruchtgebruik
voor
zijn weduwe) besproken aan J. C. v. D., welke som de vader toen als
voormalig voogd nog onder zich had. Mr. J. v. D. maakte voorts
zijn dochter tot zijn universeel erfgenaam voor de rest van zijn
boedel, na aftrek van. de legitieme portie voor zijn nog in leven
zijnden Jacobus Amelis. l)
Mr. J. v. D., oud-Raad in den Hove van Utrecht,
21 Sept 1692.
tegenwoordig
wonende binnen deser stede (Vianen) machtigt vóór
notaris d’oirschot
van den Brouck aldaar vrouwe Jacomina Catharina van Dam, huysvrouwe
van den WelEd. Heere Wilhelm
van Bockholt, capitain van een compagnie dragonders ten dienste
deser Landen, des Heeren comparants
dochter, residerende tot
Utrecht, om zijne verschillende belangen aldaar te behartigen en
o.m. uit zijn naam het huurcontract
smet den Heer Gouverneur
van zijn Furstelycke
Doorluchtigheyt
van Anspach te onderteekenen nopens des comparants huysinghe enz., staende in de Lange
Nieuwstraat,
die bij \ den Hr. comparant en desselffs voornoemde
dochter hot nu toe is, bewoond geweest. l)

GESLACHT-

EN

WAPENKUNDE.

115

Toen 18 Oct. 1692 de goederen van mr. J. v. D., in genoemd
huis achtergelaten,
door de curators over zijn boedel in beslag
werden genomen, bevonden zich daaronder de huwelijksche voorwaarden van Mevrouw Boekholt en een obligatie a f IOOO.van den Heer Boekholt. 1)
In 1694 werd tot gerechtelijke verkoop van v, D.‘s groot huis
in de Lange Nieuwstraat
te Utrecht
overgegaan en diende de
heer Willem van Bunnick als rentmeester van het convent van
Abraham
d’ Oly eischen van preferentie
in bij het gerecht der
stad Utrecht op den boedel van den oud-raadsheer
mr. Jacob
van Dam, doch o.m. ook namens Willem van Boekholt, capitain
van een compagnie dragonders ten dienste der Vereenigde Nederlanden, als in houwelyck hebbende Jacoba Catharina van Dam. 1)
2 Nov.
1693 procuratie van vrouwe Jacoba Catharina van Dam,
huysvrouw van d’ Hr. Boucholt, capiteyn enz. en 15 Mrt. 1694
procuratie
van de Hr. Wilhelm van Boeckholt, capitein van een
compagnie dragonders onder den Hr. Colonel Baron Slippenbagh
ten dienste der Vereeni de Provinciën.
Hij machtigde zijn huisvrouw om al haar mo 1 derlijke, grootvaderlijke
en verder haar
eigen en gemeene goederen te administreeren
en in te vorderen,
procureurs te stellen voór alle hoven en gerechten, domiciliën te
eligeeren, alle vonn4ssen ter executie te leggen, penningen
te
ontvangen, andere personen te substitueeren, enz. “) Vermoedelijk
staat laatstbedoelde
acte in verband met de excutie in 1694 van
den boedel haars vaders te Utrecht en met het feit, dat haar
echtgenoot,
zooals hierna blijken zal; des zomers meermalen te
velde was.
.
29 Mei 1694 protest van denzelfden en als getrouwd hebbende
vrouwe Jacoba Catryn van Dam.
Een procureur te Utrecht had
zullen optreden
tegen 2 andere procureurs
aldaar als curators van den boedel van den oud-raadsheer van Dam, zijn schoonvader, doch zond elken keer de exceptiën van non-qualifictie
der
der tegenpartij
terug, Bals niet te hebben durven presenteeren.a
De pretense curateurs hadden ook eigendomsbewijzen
van comparant en zijn vrouw uit van Dam’s huis te Utrecht gehaald en
onder zich gebracht.
B. had niet zelf te Utrecht willen noch
kunnen komen, daar hij de Provincie Utrecht niet meer subject
was en in het campement
in het Land van Luik in ‘s Lands
dienst was. 6)

^
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IO Dec. 1694 weer een protest van beiden, daar het Gerecht
van Utrecht niet had willen disponeeren op comparant’s exceptiën van non-qualificatie
en van spolie, noch restitueeren de instrumenten,
documenten
en papieren van den boedel, tusschen
comparant en zijn schoonvader, den oud-raadsheer
v. D. gemeen
zijnde. B. had deze stukken noodig om te toonen, dat hem uit
den boedel nog f 7264 toekwamen sedert Mrt. 1692. 5,
28 Nov. 1695 procuratie van d’Hr Wilhelm van Boeckholt, majoor over een regiment dragonders
ten dienste der Vereenigde
Nederlanden,
mede namens zijn vrouw, 28 Jan. 1696 protest of
recusatie van de Hr. Jacob v. D., oud-raadsheer enz., mede wegens de Hr. Wilhelm van Boeckholt, majoor enz., zijn schoonzoon,
wonende in Brabant in zijn guarnisoen,
ignorant zijnde van de
volgende proceduren. b, De acte is bij den vader vermeld. r)
,
3 Mei 1697 eischte een timmerman
vóór het gerecht van Vianen
van d’Hr Majoor Bouckholt, beneffens desselfs huysvrouw, betaling of vergoeding
van eenig houtwerk, by haer Ed. of desselfs
knechts verbruyckt. 11)
vóór notaris d’Oirschot
van den
g Oct. 1702 compareerde
Brouck te Vianen d’Heer Wilhelm van Boucholt, majoor van een
regiment dragonders
ten dienste, deser Vereenighde Nederlanden
ende Vrouwe Jacoba Catharina van Dam, whteluyden,
woonachtich binnen deser stede (Vianen).
Ter requisitie van den Hr.
Pieter van Dam nl verklaarden
zij, dat een obligatie van f 600,
staande op den naam van Mr. J. v. D., oud Raad van den Hove
Provinciaal van Utrecht, haer Ed. schoonvader en vader respective, en tot laste van den gerechte of, dorpe van Loosdrecht, aan
comparant
(aen bovengenoemde
Vrouwe Jacobina Catharina van
Dam, desselfs huisvrouw mede comparante in deser trouwende),
door genoemden Hr. J, v. D. o.a. mede ten huwelijk was gegeven,
volgens de specificatie van goederen, daarvan zijnde ende onder
de pretense curateurs berustende, die ook copie daervan aan de
Daar deze bijgevolg geen recht op die
comp0 geweigerd hadden.
obligatie konden bewijzen, had de Hr. J. v. D. haar, als op zijn
-naam staande, daarna gecedeert aan den Heer Pieter v. D., zynde
de waardye van dien aen de comparanten
voldaan, verclarende
deze oversulcx geen recht op die obligatie te hebben.
Met bein) Hun
den vader.

neef Mr. Pieter van Dak,
Mr. J. v. D., geld geleend

advocaat
had.

(=

secretariq)

der

0

1. Compagnie,

die aan
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der duidelijke Lwmiteekenitzg W, v. Boucholt en Jacoba Catharina
var. Dam. 12)
18 Jan. 1703. De Hr. Mr. J. v. D. oud-raadsheer,
stelt zich
voor het gerecht van Vianen borg voor f 300, die majoor Willem
van Bouckholt
2 Mei 1699 geleend had van den Hr. Elisa Gordon, rentmeester van de domeinen te Vianen, g,
Gillis Outlant eyscher vóór het gerecht van
22
Jan. 1703.
Vianen, contra de Heer Willem van Boeckholt, al gedaagde, te
voldoen ‘t versoeck van den lesten gerechtsdag.
Aangezien de .
desbetreffende boeken van de jaren 1689 t/m 1702 ontbreken, kan
de zaak niet geheel overzien worden.
Daar 2 schepenen na tal
van zittingen
niet slaagden om partijen te doen accordeeren,
Bdecerneerden zij 30 April d.a.v. bij provisie onder cautie namplissement (geven van onderpand ter voorloopige bevrediging)
op
de geleverde winkelwaren
sedert 18 Nov. 1700 tot 28 Oct. 1702
incluis, bedragende f g7 - I 5 - 6a. Deze zaak liep door t/m I Oct.
1703, waarna de eischer 2 I Jan. 1704 contra vrouwe Jacomina
van Dam, weduwe en boedelhoudster
van de Hr. Willem van
Boucholt,
in leven majoor enz. b) eischte, dat de gedaagde gecondemneerd
zou worden de arrementen
van den processe aan
te nemen en met den eyscher te procedeeren
naar de laatste
28
Jan.
1704
werden
eischer’s
retro-acte, wat gedaagde aannam.
bewijzen gedebatteerd
als zijnde »insuffisant< ; zij diende nu ook
*
zelf van bewijzen.
Ig Mei 1704 veroordeelde
het gerecht haar
om aan den eischer te betalen f IOO voor geleverde winkelwaren
van 11 Aug. 1699 t/m 17 Nov. 1700, waarvan in verschillende
termijnen
reeds f g6 betaald was, alsmede nog bijna f 100, te
betalen voor het tijdvak van 18 Nov. 1700 t/m 28 Oct. 1702. Is)
Met eindeloos heen en weer debatteeren werd deze zaak gerekt
tot in Jan. 1705. Voor zoover uit de korte aanteekeningen
valt
af te leiden verkocht J. C. v. D. tenslotte hare huysinge en erkenden schepenen alleen het reëel recht daarop van de hypothecaire crediteuren, die haar achterwesen hadden aangebracht. ‘dj
voor het gerecht van Vianen
1703 compareerden
25 Mrt.
d’ heer Wilhem van Houckholt,
majoor, enz. en vrouwe Jacoba
Zij verklaarden bij verkoopinge
Catharina van Dam, echteluyden.
a) Bij volgende
gonders,
enz.
b) Hij is derhalve

zittingen
tusschen

heet

hij

W.

laatstgenoemde

vao

Boucholt,
2 data

majoor

overleden.

van

een

regiment

dra-

.
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over te dragen aan den heer Jacob van Dam, oud Raetsheer in
den Hove van Utrecht, der comparanten
vader en schoonvader,
versc h,eidene verkochte
meubelen,
goederen en huisraad ; alles
te zamen voor f 1929, tot betaling en afkorting
van de f 2200,
die de comparanten
bekenden schuldig te zijn aan hun vader,
en in verscheiden reysen (= malen) van hem ontvangen tot aankoop van paarden voor des eersten comparants compagnie dragonders als anderszins.
In de lijst kwamen voor: een koets,
chese met 5 stel tuigen en hooi, bedden, spiegels kabinetten,
glazen kasten, stoelen, tafelgoed, servies, gordijnen, keukengerij,
enz. De oud-raadsheer
van Dam verklaarde de meubelen, enz.
voor de genoemde bedragen over te nemen in mindering van de
bedoelde schuld. 16)
18 Nov. 1703 compareerde voor notaris van, Oirschot van den
Brouck de Hr. Willem van Boucholt, majoor van een regiment
dragonders ten dienste dezer Landen, ziek te bed liggende, nochtans zijn verstand,
memorie,
uitspraak
en‘ andere zinnen ten
effecte dezer volkomen machtig zijnde. Hij legateerde bij forme
van codicillaire dispositie aan zijn eene dienstmaagd f 75.F eens,
eens ; Zacharias Paus, zijn dienstknecht,f
50.de andere f 25.eens; dit alles in consideratie van de goede en getrouwe diensten,
die zij comparant
tijdens hun dienst bewezen hadden aende in
sonderheyt in zijn Edts. soo lange bedlegerige sieckte, met welcke
‘t God almachtich
beliefft heefft hem Hr. Comp*t. te bes0eken.a
Een en ander boven het dienstloon der dienstboden en het jaarloon à f 66.-van den knecht, waarvan op I Mei 1704 drie
jaren verschenen en verschuldigd zouden wezen, Bmitsgaders nog
4 zilveren ducatons, welcke voorn. knecht aen zijn Ed. twee jaar
geleden in den Hage verstrekt en verschoten heeft, Bende dat
alles boven en behalve een eerlijke rouw aan de voornoemde
dienstboden,
met zijn Edts. fatsoen ende gelegentheyd
overeentomende. c Actum Vianen ten woonhuyse van Hr. Comparant.
Met zijn zeer slechte en beverige han&eeKenZng. la)
I
De inhoud van dit testament
doet tweeërlei vermoeden;
n.1.
dat W. v. B. op sterven lag en dat zijn bedienden weinig kans
bezaten het hun toekomende
te zullen ontvangen.
Beide is juist.
Uit een voorgaande
en de eerstvolgende,
hierna te vermelden
acte blijkt, dat Majoor W. v. B. einde 1703, althans vóor 21 Jan.
1704 overdeed, terwijl wij nog- medio 171 I zijn weduwe in een

L
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geldelijk proces gewikkeld’ zullen zien met zijn hiervoor genoemden
dienstknecht
Zacharias Paus. a)
27 Febr. 1704 compareerde
vrouwe Jacoba Catarina v. D.,
wede. en boedelhoudster
van zal. Hr. majoor Wilhelm van Bouckh.olt voor het gerecht van Vianen en machtigde
procureur J.
d’ Oirschot van den Brouck om voor haar op te treden. 6>
Nicolaas Kemp,
chirurgijn,
eischer voor het
8 Sept. 1704.
gerecht van Vianen contra Vrouwe Jacoba Catrina van Dam,
wedo. van de Hr. Majoor Boeck-holt.
Ook deze zaak, hoogstwaarschijnlijk betreffende de geneeskundige
behandeling
vóór het
overlijden van majoor Boucholt, werd eindeloos gerekt. Na tallooze
zittingen veroordeelden schepenen de gedaagde 25 Mei aan eischer
voor zijn geëischte pretentiën te betalen f JO.-- cum expensis. IC)

I

Toen de boedel haars vaders omstreeks 1708 andermaal door
de curatoren en het gerecht der stad Utrecht onderhanden
werd
genomen,
diende vrouwe Jacoba van Dam, wede. van de Heer
Willem van Boekhold, terzake van haar moeders en grootouders
versterf, daarop een eisch van f 7264,in. Later kocht de
Utrechtsche
procureur
Wechter, die steeds in den genoemden
boedel doende was, hare pretentie
voor f 20o.-.
1) In civiele
sententiën
van het gerecht der stad Utrecht dd. 5 Oct. 1709 en
Ì6 Sept. 17 rg, beide den boedel haars vaders betreffende, worden
respectievelijk genoemd BJacoba Catharina van Dam, weduwe Boekholt c %n PMevrouw de weduwe van den Heer Majoor Willem van
Boekholt. < In eerstgenoemde,
en ook reeds in eene van I I Aug.
1708 wordt onder de schuldeischers ook genoemd BEvert van der
El, als in huwelijk hebbende Agnes Boekholt.< l) Volgens Ferwerda zijn W. v. B., gehuwd met J. C. v. D., zonder kinderen
overleden, 2) Is ,bedoelde Agnes dus een zuster van Willem van
Boekholt geweest?
Om in haars vaders boedel op te treden had BVrouwe Jacoba
Catharina van Dam, douairière wijlen d’ Heer Willem van Boucholt,
in leven majoor van een regiment dragonders ten dienste deser
Landen,
woonachtig
op den Huyse Ameliestey’n
by Vianenc
9 Juni 1709 bij acte, gepasseerd voor notaris Oirschot van den
Brouck aldaar, Dirck de Raadt, procureur voor het gerecht der
a)

Zie blz.

lx,
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stad Utrecht,
gemachtigd
om namens haar op te treden ,tot
reddinge van den boedel ende naerlaetentschap
van haer Vader
zal’. d’ Heer en Mr. Jacob van Dam, in leven oud raed in den
Ed. Hove van Utrecht, zoo ten opsigte van haer moeder- ende
grootmoederlijk
goed en erffenissen, als ‘t gene haer gelegateert
is van advocaat Broers zalr., als mede haer competeert als erffgename van opgemelten
haren vaders als anders.<
Met hare
duidelijke hamiteekening.
12)
Uit civiele sententiën van het gerecht van Utrecht dd. 5 Oct.
r7og en 5 Sept. 17x0 blijkt, hoe Vrouwe J. C. v. D., wede. van
de Heer Majoor Willem van Boeckholt, hare vorderingen
op den
boedel haars vaders verkocht
had aan procureur
Wechtet- te
Utrecht. 1)
5 Mei 1710 sustineerde voor het gerecht van Vianen de heer
Gordon, rentmeester, hoe het te vreezen was, dat BVrouwe Jacomina
van Dam, wede. en boedelhouster
van wijlen de Heer majoor
Bokholt<, wegens de alleene bewoning van het huis van plaisance
Amelissteyn en de zware flauwten, die haar nu en dan overkomen,
gevaar zal doen ontstaan door vuur of kaars bij nacht en ontij,
zonder hulp van iemand zijnde, brand te veroorzaken.
Daar in de
pachtconditiën
van de domeinen van Z.Ex. (den Graaf van der
Lippe) stond, dat de huur als vervallen zou worden beschouwd,.
wanneer de huurder niet prompt jaarlijks betaalde, en de huurster
één jaar pacht à f 50.- schuldig was, werd zij gesommee$d om
het huis van plaisance met den tuin en de gracht in te ruimen.
De huurster zeide, dat de huurcedulle
geen melding maakte van
de voorsz. bepaling, bood aan de verschuldigde pachtpenningen
te betalen en beloofde voortaan nacht en dag iemand bij zich
Op deze voorwaarden verklaarde
te zullen laten wonen en blijven,
het Gerecht den eischer niet ontvankelijk. 13)
2 April
17 I I compareerde de gerechtsbode van Vianen namens
den heer Gordon als rentmeester van den regeerenden Graaf van
der Lippe voor het gerecht aldaar en legde arrest op Balie de
meubilaire goederen op de grond van de huysinge Amelisteyn,
toebehorende
deselve goederen aen vrouwe Jacomina van Dam,
wede wylen de Heer Majoor Boekholt, omme daeraen te verhalen
agterstallige huerpenningenc.
16)
Uit laatstgenoemde
drie acten blijkt, dat J. C. v. D. te Vianen
woonde op Ameliastein,
èens het lustslot der Heeren van Brede-
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rode, gelegen in het bosch van Vianen, aangelegd door den in
de geschiedenis bekenden Hendrik van Brederode en naar diens
Het was inderechtgenoote
Amelia van Nieuwenaar
geheeten.
daad ,met een graft omcingelt
tot bevrydinghe van ‘t gewasc ;
het huis was door een tuin omgeven. ‘7)
Denzelfden 5en Mei 17 IO begon Zaggarias Paus, de reeds hiervoór genoemde dienstknecht
van wijlen haar echtgenoot, a) voor
het gerecht van Vianen een geding tegen BVrouwe Jacomyna van
Dam, weduwe ende boedelhouster
van de Heer Wilhelm van
Bouckholt, in syn cleven Maj,oore;. Deze zaak kwam meermalen
voor, soms wegens Bverstecka-van gedaagde en ging over hetgeen
de dienstknecht
van zijn overleden meester te vorderen had.
7 Juli I~IO
veroordeelden
schepenen de partijen om in deze
cautie pro judicato te stellen en den eyscher te exhiberen de versogte instrumenten.
Uit een onderschrift,
dd. 2 Mei 171 I blijkt,
dat Maria Borgevelt, wedw Pieter Witboer, borg voor J. \ C. v, D.
bleef. 14) I 5 Juni 171 I wordt voor het laatst iets omtrent deze
lang sleepend gehouden zaak vermeld, n.1. dat beide partijen cautie
hadden moeten stellen ; als eischers cautionaresse zou gesteld worden zijn vrouws moeder, wede Verthoos, doch gedaagde vond
>insuffisant N en debatteerde
haar
deze, na gedaan onderzoek,
derhalve. 14)
Ook uit enkele andere gedingen blijkt, dat J. C. v. D.‘s financiëele toestand in het laatst van haar leven verre van rooskleurig
was. 26 Oct. 17 I I kwam Sr. Willem van Westrenen, oud-schepen
deses gerec h ts, voor het gerecht van Vianen als elscher contra
Vrouwe Jacomina van Dam, wede en boedelhouster
van Majoor
Bouckholt.
Geëischt werd betaling van f 189 - I I -, door gedaagde
aan eischer verschuldigd
wegens leverantie van koren en koop
van een paard in den jare 1701, ten dienste van gedaagde’s man
zal. geleverd.
30 Nov. 17 1 I verwees J. C. v. D. naar een acte
van overgifte, door haar man ten behoeve van haar vader gedaan,
terwijl zij op I; Jan. 1712 een Bcontract antenuptiaala
aanvoerde,
Het bewuste transeertijds tusschen haar en haar man opgericht.
port, door haar en haar man ten behoeve van haar vader gedaan,
*
u\
was van 25 Mrt. 1703. S) 14)
a)
6)

Zie bh 1~8.
Zie hiervoor
blz. 117 en x18.
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23 Jan. 17 13 trad Agata van Snelderweert,
weduwe en universeele erfgenaam van Pieter Steenbeek, haar overleden man, voor
het gerecht van Vianen op als eischer contra vrouwe J. C. v. D.
3 schepenen werden gecommitteerd
om partijen te hooren Bter
fine van liquidatie a. Het ging over leverantie van bieren uit veel
vroeger jaren (omstreeks 1704).
30 Jan. 17 13 verklaarde de lasthebber van gedaagde, dat zij de schuld erkende en dat zij 4 X
l/* jaar tijd verzocht om telkens l/a der schuld af te doen; de
eischer vroeg niet ontvankelijk
verklaring van het uitstel en veroordeeling
in de kosten.
Schepenen veroordeelde
haar tot betaling van de schuld à f 202 - 2 - 8; onder afslag van f 95, door
haar in 5 termijnen in mindering betaald; voorts werd zij tot de
kosten veroordeeld.
Indien zij binnen 8 dagen cautie stelde, behoefde zij slechts l/s te betalen en de twee andere parten telkens
na 3 maanden.
Haar man werd thans Bockhold geheeten. la>
J. C. v. D. ovevZeed
te Vianen in October 1714, wat blijkt
uit de volgende
acten, betreffende
de afwikkeling
van haar
boedel :
binnen de stad Vianen was komen te
29 +Oct. 1714. Alzoo
overlijden vrouwe Jacomina v. D., wede wijlen de Heer Willem
van Boeckholt, enz. zonder dat tot nog toe van dezelve iemand.
van de naebestaande zich erfgenaam wil gedragen, en het noodig
is tot welzijn van de crediteurs van dien boedel een curateur te
stellen, wees het gerecht van Vianen daartoe aan Mr. Hendrik
van Dortmond,
provisioneel
secretaris der stad, authoriseerende
hem torn alle de meubile goederen van den voorn. boedel ten
huyse van de Hr. Gap” Osenbruggen
berustendec,
ten verzoek
van schout en schepenen dezer stad bij publiek erfhuis te verkoopen, en de verdere effecten, >soo daer eenige machte bevonden wordene, tot geld te maken. 5,
,
24 Dec. 1714 en 24 Oct. 1715 certificatie van schout, burgemeesters en regeerders der stede Vianen, waaruit blijkt, dat Mr.
J. v. D., oud-raad in den Hove Provinciaal van Utrecht, en zijn
dochter Vrouwe Jacomina v. D., getrouwd enz., in Sept. 1692 te
Vianen waren komen wonen, dat de vader, aldaar sedert dien
metterwoon
gebleven, er overleden was in Jan. 1709, adat van gemelde Mr. J. v. D. zich alleen erfgenaam heeft willen gedragen
zijn voorn, dochter en niemand anders daarvoor bekend staat,
dat in de maand Oct. 1714 ook gemelde Jacomina v. D. is ge-
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storven, dat haren broeder Jacob v. D., wonende te Utrecht, a)
zich van dezelve geen erfgenaam heeft willen gedragen, gelijk ook
haar boedel bij geen andere nabestaande is geadieert geworden,
zulks, dat in denzelven boedel 29 Oct. 1714 door het gerecht der
stad Vianen tot curateur is gesteld Mr. fienrik van Dortmund
enz., die ook hare meubile goederen heeft laten verkoopen, uitroeping van de crediteuren laten doen en daarover preferen,tie en
concurrentie doen houdena. 5,
18 Febr. 1715
verscheen de Hr. en Mr. Hendrik van Dortmont
(provisioneel
secretaris van de Stad en Landen van Vianen) als
gestelde executeur over den insolventen boedel van wijlen Jacoba
Catharina
van Dam, in haar leven wede van d’Hr. Majoor Boucholt, v6ór het Gerecht van Vianen, en eischte in zijn laatst vermelde qualiteit, dat allen, die eenig regt, actie of praetetisie vermeenden te hebben ten laste van dien insolventen
boedel, by
uytroepinge
hun verzoek zouden doen.
De schepenen beslisten
conform. Is)
29 Mei d.a,v. (gepronunciëerd
3 Juni) behandelde het gerecht
van Vianen den insolventen
boedel van vrouwe Jacomina van
Dam; wede. wijlen de heer Willem van Boukhold, in syn leven
majoor van een regiment dragonders ten dienste van den Staat
der Vereenigde Nederlanden.
Gezien de respectievelijke memoriën
in plaetse van eysch in cas van preferentie en concurrentie,
het
gerecht overgeleverd van wege de crediteuren op de penningen,
bij verkooping en erfhuis geprocedeert van de meubilaire goederen,
ter somma van f 310 en 10 sts., besliste het gerecht als volgt :
Daar een deel der goederen in de bank van leening stond, bleef
er na de kosten van inlossing, uitroeping der crediteuren, leges
van het, erfhuis, alsmede het recht van curateele slechts ruim
I
f
170.over. Preferent hierin werden verklaard Laurens Mus,
doodgraver Bwegens het begraven van den oud-Raetsheer van Dam
(haar vader, reeds in het begin 1709 overleden), van wien de
I voornoemde
Mevrouw
Boekhold erfgename was; voorts Clara
Osenbruggen 6) wegens verschot van doodschulden
van de overledene (Mevr. Boekholt),
nog resteerende na aftrek van hetgeen
a) Dit
d) Uit
de dames
capitein.

is haar broeder
J. A. v. D., hiervóór
sub zo vermeld.
Gerecht
Vianen.
Registers
van sententiën.
F.I. 72 blijkt dd. xo Aug. 1698, dat
van Osenbruggen
dochters
waren van Ernestius
van Osenbruggen,
gereformeert
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zij van de somme van f ISO.--,
van den Heer van Bergen a)
mede voor doodschulden
ontvangen,
had overgehouden,
Nog
waren de juffrouwen
Louisa en Clara van Osenbruggen preferent
voor f 321 per reste van 2 jaren kamerhuur,
verschot van turf
en brandhout,
mitgaders verstrekte penningen tot onderhoud
in
ziekte en gezondheid,
tot 24 Sept. 17 14 ten behoeve van Mevr.
Boekholt gedaan.
Zij had hare meubilaire goederen bij ondershandsche acte van dien dag voor die uitschotten
verbonden,
welke acte door den present zijnde notaris Johan d’ Oirschot van
den Brouk mede geteekend was. Daar de dames het restant
van hare vordering
niet de overgeschoten penningen uitbetaald
konden krijgen, bleef er voor de andere schuldeischers in het geheel niets over. la)
I Juni
1715 verscheen voor het gerecht van Vianen notaris
Johan Wechter uit Utrecht, als gemachtigde
van de erfgenamen
van den onder benefice van inventaris aanvaarden boedel van de
juffrouwen
Maria en Agnes de Merode.
Hij eischte van den
curator over den boedel van de weduwe Boucholt 5 obligatiën op,
tezamen groot +
en
- f 4600, staande ten name dier juffrouwen
ten laste van de provincie Utrecht, welke gevonden waren onder
de papieren van Catharina
van Dam, in haar leven wede. van
Die obligatiën
waren afkomstig
Majoor Willem van Boucholt.
uit den boedel van den oud-Raadsheer
van Dam, den vader zal’.
van de gemelde weduwe Boucholt,
die zaakwaarnemer
van de
genoemde dames was geweest, doch nooit de rente had kunnen
noch mogen trekken.
Na dien curator gehoord te hebben, stond
het gerecht ‘t verzoek 14 Oct. 1715 toe tegen afgifte van een recepis, die in het register vermeld staat. 1)
8 Nov. 17 15 verscheen Mr. Hendrik van Dortmond,
advocaat
en provisioneel secretaris van Vianen, aangesteld curator van den
desolaten boedel van wijlen Vrouwe Jacomina v. D., in haar leven
weduwe enz. voor het gerecht dier stad en machtigde N. N. om
hem te vertegenwoordigen
in een proces voor het Hof van Gelderland tusschen den Heer de Ridder van Groenesteyn, in zijn
leven Heer van Rynesteyn
teken Baron van Ingenulant.
Het
ging over het inbezit nemen van een obligatie, dd. 5 Juni 1690
a) Dit moet zijn Mr. François
van Bergen,
van Utrecht
1674, ob. 1708, tr. Maria Elisabeth
sergen,
de jonge, geb. 1666, st. x749.

Raad-Ordinaris
in den Ed. Hove Provinc.
van Dam, of hun zoon Mr. François
van

.
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voor notaris H. van Woudenberg
te Utrecht gepasseerd ten behoeve van den Hr. Jacob v. D., welke obligatie nu behoorde tot
den boedel van genoemde Vrouwe, als eenige erfgename van haar
vader. 6,
Het was zeker met het oog op de zorgelijke en droevige laatste
levensjaren van mr. Jacob van Dam, major, (de oude) en van
diens nagelaten kinderen Jacob Amelis en Jacomina Catharina,
dat eerstgenoemde’s
jongste broeder Jacob van Dam, minor, die
van 1668 tot 1688 cunsul te Smyrna was geweest, bij zijn testament dd. 22 Juli 1704,
nader door hem bekrachtigd op 12 Mrt.
1707 (notaris H. van Woudenbergh)
bepaalde, dat zijn vermogen
na het overlijden van hem zelf en zijn beide zusters Elisabeth en
Mechteld
zou dienen aten behoeve van sodanige wettige afkomelingen
van onse familie off bloedvrienden,
dewelke het door
eenige misvallen, ongelukken als anderssints soude mogen komen
tegen te loopen en tot een eerlijck gebrek te gerakenc
Behalve de hiervóór vermelde acten is mij omtrent Willem van
van Boucholt (van Boeckholt,
enz.) niets bekend; derhalve ook
niet zijn afstamming.
In het regiment van Slippenbach, waarin W. v. B. stond, diende
ook Unico Philip Boucholdt,
aan wien 27 Aug. 1695 door den
R. v. St. commissie werd gezonden als kapitein van de dragonders, in plaats van Lt. Coll. Baron d’Eylenburgh,
(eed in persoon
19 Nov. d. a. v.), terwijl Ig Juli 1706 commissie verzonden werd
voor den Ed. vroomen Unico Philips van Bockholt tot sergt major titulair a) bij de IO compagnieën dragonders van Slippenbag
en Mattha, gedestineert
tot het embarquement.
l”> Was dit een
broeder van W. v. B.? Nagenoeg zeker een familielid,
’
In een civiele sententie van het gerecht van Utrecht dd. 5 Oct.
1709, toen de boedel van zijn schoonvader Mr. J. v. D. onderhanden was, wordt onder de schuldeischers genoemd Evert van
(der) El, als in huwelijk hebbende Agnes van Boekholt, 1) Ik
vermoed, dat deze laatste een zuster van W. v. B. was; in elk
geval geen dochter, indien Ferwerda juist is, die in de genealogie
van Dam vermeldt nopens W. v. B. X J. C. v. D.: azijn zonder
kinderen overleden a.
a)

Zie

noot

6) van

blz.

113.

.
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Een uitgebreide
genealogie Boukholt
komt van de hand van
den Heer Wynaendts van Rhesandt voor in De Wapenheraut,
3”
en 4” jaargang; daarin komt echter W. v. B. niet voor.
16 Jan. 1593
commissie gedepecheert voor Jeorgh van Bocholt
als capn van een comp’e voetknegten
van hondert en vijftig hoofden. 10)
11 Mart. 1649 wordt te Utrecht (Domkerk) overluid Everard
van Boecholt. ‘8)
25 Nov. 1675 commissie verleend aan Hendrick van Boeckholt
als geweldige provoost van het regiment van den kolonel Frantz. 1°)
24 ,Aug. 1712.
Nicolaes van Boeckholt onderluitenant
der artillerie. l”)
IO Febr. 1724.
Denzelfden
commissie verleend als ordinaris
meester vuurwerker in de compagnie van sergeant-majoor
Sebastiaan van Glabbeek. (17 dito in persoon eed gedaan.) 10)
14 Mrt. 1738.
Dirk van Boekholt kapitein in het regiment van
kolonel de Tilly. l”) van Bocholt komt in de commissieboeken
R. v. St. ook veel voor in de Meyery van ‘s Hertogenbosch
(Oisterwijk enz.), doch’ meest in lagere betrekkingen.
*O)
28 April 1677 wordt Johan Bouscholt burger van Utrecht. r9)
Op de bekende wapenkaart
van aanzienlijke Utrechtsche ge- .
slachten door W. Langerak komen voor de families Boekhout en
Boekholt.
Te Hattem werden van luytenant
Boekholt de volgende kinderen gedoopt :
19 Oct. 1653 Margarietha.
I I Nov. 165 5 Hermina.
20)
Jan van Boeckholt neemt 5 Mei 1707 zitting voor de Provincie
Overijssel in de Rekenkamer,
31 Mei 1709 ook voor de Provincie
Groningen.
Voor Overijssel werd hij reeds I Mei 17 10 vervangen. *l)
In het Vorstendom Gelre en Graefschap Zutphen komt de naam
van Boeckholt,
van Bocholt, van Boicholt,
van Boickholt
enz.
veelvuldig voor, reeds vanaf 1400.
In 1600 was Johan van Boeckholt burgemeester te Deventer. s2)
5. Mr. J. v. D. heeft nog een vijfde kind gehad, want 2 Jan.
165 5 werd daar aengebracht (= aangegeven als begraven) : BDom
groot een uer (geluid).
Reguliers (plaats van begraven) te laet
k(erk), twee knechts, te laet k. Een kint van den ontfanger van
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Dam, inde Lange Nieuwstraet, nalatende echte vader ende moeder.
Reguliers (plaats van begraven) S--0-0~
(aan de kerk betaald
voor het graf). 6,
Daar mr. J. v. D;, van 1651 tot 1657 ontvanger van het huis
geld der Provincie Utrecht was en vele jaren in de Lange Nieuw‘straat gewoond heeft, 1) is dit ongetwijfeld
een kind van hem.
Het is niet zeker, doch wel waarschijnlijk*, dat het zijn jongste
kind was. daar,‘de voornamen niet vermeld worden, het kind dus
jong gestorven moet zijn, De doop werd niet door mij gevonden.
Utrecht,

16 Juni rgzo.

AANTEEKENINGEN.

I

1) Zie de genealogische
aanteekeningen-van
Dam. XXIII.
3 Ferwerda,
Genealogie
van
het geslagte
van Dam. rre generatie,
n. x t/m 4. 3) Notarieel
archief
stad Utrecht
4) Doopboek
Utrecht.
6) Gerechtel+
archief van Vianen. No. 88. Register
van procuratiën.
s) Register van den aenbrengh
van Utrecht.
5) Zie De Navorscher.
1911, blz. 213
e.v. s) Navorscher.
19x1, blz. 3og e.v. 9\ Bijdragen
voor vaderlandsche
geschiedenis
en
oudheidkunde.
Vierde
reeks.
Deel VI, blz. 136 en 137; zie ook .De Nederlandsche
Leeuwa, jaargang
XXII,
No. 5. ‘0) Commissieboeken
Raad van State.
11) Gerechtelijk
archief
van Vianen
F. L. 82. Kleine rolle.
In) Notarieel
archief van Vianen (algemeen
R. Arch.)
13) Gerechtelijk
archief van Vianen, F. L. 53/6. Stadsrolle.
14) Idem. F. L. 17.
Protocol
van opdrachten.
la) Idem F. L. 73. Register van sententiën.
la) Idem. No. gg.
Register
van arresten.
17) Een uitvoerige
geschiedenis
van het buitenverblijf
Amelissteyn
geeft Ds. Moorre’es.
Aan de oevers van’lek
en Linge. Blz. 87 e.v. l*) Navorscher.
1899,
blz. 555.
lg) Lyste van nieuwe borgeren.
Stad Utrecht.
20) Navorscher.
rgor, blz. 225.
1)1) Naamlijst
der leden van de Generaliteit+Rekenkamer
(Algemeen
R. Arch.k
ts) Gedrukte
registers
op de leenactenboeken
van het Vorstendom
Gelre en Graatschap
Zutphen.
_s

.
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in de kerk te Zandeweer.

Beschouwing
der wapens op de Onnema-zerk
in de kerk te
Zandeweer,
afgebeeld in den Groningschen
Volksalmanak
voor
1921 bl. j6/57, vergeleken met de mededeelingen
omtrent die
wapens in het bekende werk van wijlen Jhr. Feith C.S., BGrafschriften in Stad en Landea, bl. 4+?/443, geeft mij aanleiding tot
eenige opmerkingen
en vragen.
1. Volgens Feith c. s. de alliantiewapens : Addivga
en Lewe.
Anno 1571 de 20 Febru. is de Eedele eerentv. Hayo Addzizgha
va?z Westevwolde Jr. ende Hovelink
tot Sandeweer
synde de laatste van ‘t Geslagt in God den Heere ontslapen, verwachtende een zal. opeerstandinge
in Christo.
Voor Lewe (in goud een roode leeuw) leze men Illedema
(in blauw een \omgewende gouden leeuw). Wel is waar vertoont zich de leeuw van het wapen op de grafzerk, waarop
in dezen geen heraldieke kleuren zijn aangegeven, n i e t omgewend ; maar, zooals uit andere alliantiewapens op dezelfde
zerk valt op te maken, hebben de zerkhouwers of hunne
lastgevers blijkbaar gemeend, dat bij alliantiewapens de tîguren of meubels steeds als elkaar aanziende behooren te worden afgebeeld.
Verklaring
van ‘t grafschrift:
’
Anna Thedema
Jurriën Addinga van Westerwolt,
geb. . . . .
Jonker te Wedde en hoofdling
te Westerwolde, geb.
. . . . *‘.
t na 1530.
j-

.

.

.

.

.

1525

X I 5 I 3 (Huwelijksvoorw.

Maendach vóór Meydach)

Hayo Addhga
(zie het grafschrift hierboven), die in ‘t midden der 16” eeuw de Onnema-borg
op de Onnema-heerd
onder Zandeweer gebouwd heeft en gehuwd was met 30hanna & Mepsrlie, na Addinga’s dood hertrouwd met 1’.
Adyiaen
Himkaert,
2%. _ . . . SnzeZsimk
en 3”. Diederik
sonoy.

11. Volgens
A”. 1610
Lewe

Feith C.S. de alliantiewapens
Lewe en Rz@erda.
den 8 Juli is den Edelen erentFesten Jr. Jurghen
tho Sarzdweer
Hoevelinck
deser wereld
op Onneina
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overleden, verhopet ten jongesten dage met alle Godsaligen
weder .te verrisen.
Rz.@rdn (in zwart een geharnast ridder met uitgetogen
zwaard op een galoppeerend
paard, de helm met nedergelaten vizier, gepluimd ; alles van goud) moet worden vervangen door Au%%g-0, welk geslacht hetzelfde wapen voerde
als Ripperda, doch met andere metalen en kleuren voor
veld en stukken en wèl in blauw een geharnast ridder, met
nedergelaten
vizier en uitgetrokken
zwaard, op een galoppeerend paard, alles van goud.
Ook hier zijn, evenals bij 1 de figuren op de alliantiewapens ten onrechte afgebeeld als toegewend.
Immers in
1, zoowel als in 11 komt Addinga voor; in 1 met de figuren
in gewonen stand, in 11 omgewend.
Eene verklaring geeft deze tabel:
, Joost Lewe tot PeJ-se, geb.
Elisabeth Addinga van Wes. . . , , t tusschen 16
. terwolcle, geb.
. . . . .
febr. 1588 en IO Oct. 1597
t
Maart I 572.
X 1533 (Huw. contr. van 3 1 Mei).

1

,
~urrii+z.

nema
IK

L

1921

Lewe (zie ‘t grafschrift hierboven), geh. (2) op Onmet Bywe Schnfleer; zie beneden’ sub. 111.

(I~oo?)

Volgens Feith C.S. de alliantiewapens Schaj%r
en de Mepsche.
A”. 1617 den 4 Janu: is de WelEdele Eerentricke
Frouw
Bywe Schafe~s weduwe van den Ed. Jr. yurg/zen Leezere in
den Heere gerustet,
wiens ziele Godt in Eeuwicheid. wil
verbleiden.
Stizafer voert in goud een rennenden zwarten wolf, de kop
omgewend
naar de linkerzijde en een zilveren gans in den
bek dragende ; op de grafsteen evenwel is de wolf omgewend afgebeeld, kennelijk naar den ook in 1 en 11 ten onrechte gevolgden regel, dat de figuren op alliantiewapens
elkander behooren aan te zien.
De Mepsche vertoont op de afbeelding
van de grafzerk
in den Groningschen Volksalmanak wel den uitgerukten boomtronk, maar de doorsnijdingslijn
ontbreekt.
Volgens Rietstap’s Handboek toch en volgens verschillende afbeeldingen
en beschrijvingen, zou het wapen zijn: doorsneden van goud
9
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op zwart, met een rechtopgeplaatsten
uitgerukten boomtronk
met vijf wortels over de doorsnijding heen, van rood op het
goud en van zilver op het zwart.
Verklaring der alliantiewapens :
Ida of Oeda de Mepsche
Johan Schaffer toe Wolde

x (2”)
Bywe Schafler,
Jr 4 Januari 1617, gehuwd met &rrii;n
Lezwe,
weduwnaar
van Margarctha
Addinga
van WesterwoZt,
Jr in
1572,
dochter van Hayo (zie boven sub 1) en zijn eerste
vrouw 3ohanna
de MeyXrctk~.
IV. Volgens

Feith C.S. alliantiewapens:
gekwartileerd : I en 4
2 en 3 Veyvou
en Lezwc.
In Februa: twee mael tyn daegen,
Int Sestynhondert
vyftighste jaer
En vier, myn oogen ‘t licht eerst zaegen;
Op den vierthynden
May hier naer
Stierf ick; soo vroeg wierd dan bereyt
Voor Revnliatd
Coen&rs d’ eeuwigheyt.
De resultaten,
door mij verkregen bij het opdiepen der
adscendenten
van pasgenoemd
kind Benlard CoeA~Ys van
He&e?z, zijn neergelegd in de onderstaande
tabel.
C0endws;
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Bernard ConAnna Conders
ders van Helvan Helpen.
pen, ridder in
de orde van
St. Michiel,
geb. Groningeb. . . . . .
gen 1601, +3
. . . * . t 14
Januari 1678.
October 1676.
X 14 Nov. 1624.
‘--.MB/.-

I

WAPENKUNDE.

Joost Lewe op
Onnema Jr. en
Hovelingh toe
Sandeweer.

X

Harmtje Ompteda.

1620.

-------Abel Conders van Helpen, zich Bywe Lewe, eenige of erfdochter
ook noemende
en schrijvende
op Onnema te Zandeweer.
Abel Conders van Vervou, heer
van Fraem, Huysinge etc., in
1651 heer op Onnema,
geb.
16 Sept. 1627, t . . . . . . . 1694.
X 26 April 1649 (geprocl. te Groningen
17 Maart te voren.)
k
-Ir
/
Bernard Co~ders van V~YVOU,geb. 20 Febr. 1654, t 14 Mei 1654.
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Het in de bovenstaande tabel opgenomene wordt niet ten volle
bevestigd door de op de zerk uitgehouwen
wapens, zooals zij
zijn afgebeeld
in den bovengenoemden
Groningschen
Volksalmanak 1921 bl. 56/57, want daar ter plaatse komt vóór het
alliantiewapen
1, I en 4 ~~E~~~LYs:(in zilver) twee klimmende en
naar elkander toegewende
(zwarte) bokken (met gouden hoorns
; in 11 Lewc (in goud een roode)
en hoeven) ; 2 en 3 twee kYL7~ze7~
leeuw, hier kennelijk het wapen van Bernard Conders moeder
BJlwe Lewe, de erfdochter op Onnema te Zandeweer.
Welk geslacht kan die twee boven elkaar geplaatste kronen
hebben gevoerd ? Stellig ?ziet Vervou, aan welk geslacht Rietstap
toekent in zilver een roede golvende rechterschuinbalk,
evenmin
Onsta (in rood een goud-getongde
en genagelde zwarte leeuw),
Mockema (gedeeld: I in goud een halve zwarte adelaar, uitgaande
van de deelingslijn ; 2 in blauw drie boven elkaar geplaatste
gouden leliën); Tamminga
(gedeeld: I effen rood ; 2 in goud een
blauwe dwarsbalk) of Rolteman
(gedeeld : I in blauw een halve
gouden adelaar, uitgaande
van de deelingslijn;
2 in goud een
halve roode lelie, eveneens van de deelingslijn uitgaande.
Terechtwijziging in dezen zij deskundigen aanbevolen.
V. Volgens Feith C.S. de alliantiewapens Lewe en Schafer.
Lewe. In goud een roode leeuw, op de grafzerk om dezelfde reden als boven werd gezegd, omgewend voorgesteld.
Schafi~r;
zie boven sub III.
Hier is sprake van een zoon van Jurrien Lewe ttie Peyse,
later op Onnema toe Sandeweer (zie boven 11) en van Bywe
Schaffer (zie boven 111). Stellig is bedoeld :
‘&xrt Lewe van .Y%z?~ldew~~er,
jonker en hbveling op Onnema
tot Sandenneer sedert 1610,
overleden vóór 166 1, in welk
jaar Abel Coenders, heer van Fraem, ook heer op Onnema
was en gehuwd (proclamatie
Groningen
25
Maart 1620)
dochter van Fecco Ompteda
en
met Harmtje
09z$deda,
Agatha Ballen genaamd Coninck (elders Agatha Coninck
genaamd Ballen.)
Feith C.S. ,Grafschriften
OmyVeda en vait BaZZen.
Ompteda.
In zilver een dubbele

VI. Volgens

etc. ( de alliantiewapens
zwarte adelaar, vergezeld
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van twee groene klaverbladen,
aan elke zijde één tusschen
den kop en den vleugel uitkomende,
BnZZen. Geruit (d.i.
geheel met ruiten overdekt) van goud en blauw en een
dwarsbalk, beladen met drie zilveren rozen over alles heen.
Hier moet bedoeld zijn Hnrmtjc Ofnptedcr Bgeboren dochter
tho Sant« (zie boven sub V>, dochter van Fecko Ompteda
en Agatha Coninck genaemt Ballen, volgens ‘t proclamatieboek te Groningen 25 Maart 1620 ten huwelijk geproclameerd
met Joost Lewe (zie V). De ouders van linrnztje Omfteda
huwden 14 November 1585 en haar vader, overleden 30 Oct.
1595,
moet ook op ‘t Zandt begraven’zijn, blijkens het door
Feith C.S. op bl. 446 aldus vermelde grafschrift:
MAO. dm.
15-5 d. 30 Octob. starff. . . . Erentfeste
Fecko
Omftedn,
hoevelinck
upt Zandt den Godt genadich.
Amen.
Eene
jl tweede zerk op ‘t koor der kerk te ‘t Zandt draagt het
randschrift
BAn. Dni. 15 . . . . . Ompteda
huisfrouwe,
de
Godt genedig sy. A1nen.a
om de wapens 1. Ompteda
2. (onduidelijk)
en zal het gebeente dekken van Ompteda’s
vrouw Agatha
Conìnck genaemt
Ballen.
VIL Alliantiewapens:
1, gekwartileerd : I en 4 Coenders, 2 en 3
van Veyvou, en 11. Lewe, volgens Feith’s grafschriften ; maar
op de in den Groningschen
Volksalmanak
gereproduceerde
zerk komen dezelfde alliantiewapens
voor als bij 1V hierboven zijn beschreven, n.1. 1. I en 4, Coefzdeus; 2 en 3
twee kronen
boven elkaar; 11. Lew~. Sub VII hebben wij
dus te’ doen met een broeder of eene zuster van Bernard
Coenders, geboren en overleden in 1654,
Mij is gebleken dat slechts in aanmerking kunnen komen:
I. Anna
Coenders
van HeZpen,‘dochter
tot Onnema, Zandweer etc., overleden
14
November
1675, begraven te
Zandeweer den 25 d.a.v., van wie in Fèith’s Omlander
Borgen op bl. 56 wordt gezegd: >De hoog edele loven.+
waarde nymph Juffer Anna Cocnders van HeZjm, dochter
tot Onnema,
werd elf dagen na haar dood tot haar
rustplaats opgedragen. c
2. Joost Lewe’ Coenders van Vervou, heer van IOnnema en
‘t Sandtweer,
Oldenzyl,
Oosternylant,
Rottum
en Elswert, lidmaat te Zandeweer I I September 168I, overleden
nà 1689, in welk jaar hij de adelijke borg Onnema liet

,
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verkoopen,
die kort daarop gesloopt werd 1) en gehuwd
met Titin &lzg~*~s, overleden te Groningen 25 Juni 1683,
Egbert’s dochter ex Willemina
I’olman tot Nienhave te
Ruinen.
Aangezien ook zijne echtgenoote
Titia Kelzgers
in de
kerk te Zandeweer begraven werd, ‘t geen blijkt uit de
beschrijving
der beneden sub 1X volgende zerk, wordt
hier ter plaatse stelli, m Joost Lrzwe Coenders van VeTvou
bedoeld.
VIII.

Volgens Feith C.S., BGrafschriften enz. a blz. 443; de alliantiewapens Lewe en Broersma
(?)
Broerserna
voert, volgens Rietstap’s Armorial, d’ or à 1’ aigle
éployé de sabre, accompagné
entre ses deux têtes d’ une
étoile de sinople; maar de Onnemagrafzerk
vertoont ,duidelijk een eenigszins ander wapen en wel een dubbelkoppige
adelaar, telkens tusschen kop en vleugels vergezeld, van
een ster, juist gelijk dus aan het hierboven
sub VI beschreven wapen van ‘t geslacht Omfteda,
terwijl het mannelijk wapen het wapen der IJcwe’s voorstellen kan, de leeuw
evenwel omgewend.
Dit omwenden
van een figuur in ‘t
mannelijk
schild zagen wij o.a. bij V Lewe en Schaffer.
(Zie daarover boven, bij voorbeeld onder 111).
Verklaring :
Joost Lewe op Onnema
tot Sandeweer
X 1620 (procl.

Harmptje
Groningen.

25

Ompteda

Maart).

\,
Bywe Lcwe erfdochter op Onnema tot Sandeweer, gehuwd
26 April 1649, na proclamatie te Groningen op 17 Maart te
voren, met Abcl Conders van Helpen, later Co?tders van Vervou,
heer van Fraam, Huysinge enz., geboren 16 September 1627,
overleden in 1694. (Zie boven sub IV), Bernard’s zoon ex
Anna Conders van Helpen.
l) Aldus
bij Feith,
Omlander
Borgen,
in voce Onnema,
‘t geen evenwel
zijn, omdat
Stellingwerf
de borg
Onnema
in 1720 bezocht
en geteekend
kooper
L’iphert
Alles
op ‘t Zandt haar, zoolang hij leefde, bewoond
heeft.
maalsprotocol
van Zandeweer
komt
Ulphert
Writsers
4 Juni 1695 voor als
op Onnema
en van Oldenzyl.
(tiran.
Volks, Alm. 1921 blz. 50).

onjuist moet
heeft en de
In ‘t avond*hovelincka
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de

alliantiewapens

Rmgers
en Pohan.
Retzgers
voert in blauw een gouden dwarsbalk,
van drie gouden rozen (2, 1) en Pohan,
volgens

vergezeld
Rietstap’s
Armorial,
d’ or à la barre soutenue d’ une demi-bande, la
barre et la bande echiquettées d’ argent et de gueuies.
Deze beschrijvingen beantwoorden volkomen aan de wapens
zooals zij zich op de Onnema-zerk vertoonen, waarbij opgemerkt wordt dat, behalve voor deze schuinbalken, nergens
op de zerk heraldieke kleuren werden aangegeven.
Verklaring
van ‘t bovenstaande
geeft het hier volgende
staatje :
Willemina Polman van NiënEgbert Rengers tot Tuinga,
hof tot Ruinen,
en Oldenhuis,
Ten Post,
‘t Sandt, etc.
jonker
en
( hoveling,
geb. Groningen 25 Juli 1616,
geb. op Niënhof IONOV. 1616,
+ Groningen
I I Dec. 1663,
Jr Groningen IO April 1690,
begraven
te Wittewierum.
begraven
te’ Wittewierum.
Gehuwd te Groningen r4 April 1649.

overleden te Groningen 25 Juni 1683, gehuwd in 1680 met Jonker yoost Lewe Coenders van Vervou,
heer van Onnema en Zandeweer, Oldenzyl, Oosterwytwert,
Rottum
en Elswert, -/- na 1689 (zie boven sub VII), zoon
van Abel Coenders van Vervou en Bywe Lewe.
Titia

Rengers,

X. Alliantiewapens
CZont en Coenders. (Feith C.S. Grafschriften).
Op de grafwerk ziet men Clant’s wapen aldus: (In goud)
een (groene) schuinbalk, beladen met drie (zilveren) visschen,
elk rechtop geplaatst;
dat van Coendevs (van Helpen, van
Husinghe enz.) : (In zilver) twee klimmende en naar elkander
toegewende (zwarte) bokken (met gouden hoorns en hoeven).
Hier moet bedoeld zijn F,gbeyt CZant op Sc?zeZtkema NyenStein tot Zandweer,
want
Edsard Jacob Clant op
Bauwe Coenders van Helpen
Scheltkema-Nyenstein
(de
t 24 Juli 1667,
door hem in 1627 gekochte
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en in 163 3 verbouwde
burg) tot Zandweer
geb. Bremen 5 Juni 1584
t 6 Augustus 1648
X (2) 26 April
\
WYEgbert
Clant
Oostcnzdand,

1629.

op Schcdtkema Nycnstczk tot ~andwcey,
Rottunz
P?Z UytLTzuysc~~Jonker en

/
Ohienzyl,

Hoveling,
geb. 16 October 1634, Jr 24 Maart 1708, X (huwelijkscontract van 31 Januari 1668).
Anna
Lewe van KZìuckenliq-h
tot Ka~~tcus, Joostdochter
ex
Petronella Coenders tot Klinkenbergh,
geboren 1658, t 8
Januari 1704.
X1. Alliantiwapens : 1 een klaverblad, vergezeld van drie leliën,
2, 1; en 11 een krijgsman of ridder, zijn uitgetogen zwaard
boven het hoofd zwaaiende, waaronder dit grafschrift:
Anno
1720 den 30 November is de achtbare Udfcrt
Writzrrs
tot
%andwrer.
OLdc~z~y’Z met auuexez
in, den Heere gerust in
77” jaar zijner ouderdoms,
verwagtende een vrolike opstanstandinge met allebde gelovigen in Christus Jezus.
UZferf
Alles of U&ert IVyìtucrs
opt .Taudt, zoon van AZZc
Wyìtzeys,
burgemeester
van Appingedam
en van Wobbcia
PeeteYs, kocht op I I/I 8 December
1689 de .Onnema-borg
tot Sandeweer en bewoonde haar met zijne vrouw AcZke
Reìndcrs.

IHet sub 1 beschreven wapen is dus het wapen der familie
\Vritzers, terwijl het tweede dat van zijne moeder Wobb&a
Pectcls moet zijn.
Het pasgenoemde
wapen Iv&,,ys
komt niet voor in
Rietstap’s Armorial, welk werk echter wel opgeeft Wrìtzers,
Groningue.
Ecartelé d’ azur et d’ argent, à douze losanges
aboutées en sautoir de 1’ un à 1’ autre.
X11. Alliantiewapens : 1 een slotpqort met drie torens; 11 een
krijgsman- of ridder, sijn uitgetogen zwaard boven het hoofd
zwaaiende, boven het grafschrift:
Anno 1725 den I I Januarius
is de deugdzame Vrou AyZke Rcì&ers weduwe wijlen UZfert
Wdzcys,
Hovelinck op Onnema, in den Here gerust in het
77” jaar hares ouderdoms, verwagtende een vrolike opstandinge met alle de gelovigen in Christus Jezus.

.
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Het wapen sub 1 mag dus aangenomen worden als wapen
der familie Reinders, tenzij hier sprake is van een patronymicum, terwijl het tweede, precies gelijk aan het onder X1
sub 11, beschrevene,
uitwijst dat de moeders van UZjert
WYZLWY~
en van Aelke Reinders
tot hetzelfde geslacht Peeters
hebben behoord.
Assen.
J. A. R. KYMMELL.
Een belangrijke

drijfveer

voor Genéalogische

studie.

Wie genealogie beoefent, kan ervaren hebben, dat er buiten
deze sfeer eenige minachting,
zelfs afkeer jegens deze studie bestaat. Er moge onverschilligheid
zijn voor wetenschappen
die
geen belangstelling
inboezemen,
tegenover dit werk, ook al is
men onbekend ermede, staat men op kwaden voet. Niet slechts
wordt het nutteloos of nietig geacht, doch men is ook in het
harnas tegen hare beoefenaren.
Hier schijnt een cataract op de
oogen te komen, dat verhindert
te kunnen opmerken, wat ten
gunste dezer studie zou pleiten.
Van hoogerhand
hier te lande, is de beoefening dezer wetenschap nog nimmer aanbevolen, en evenmin werd terbevordering
daarvan ooit iets van overheidswege
gedaan, of eenige subsidie
of financieelen steun beschikbaar gesteld.
Al is reeds lang geleden van wetenschappelijke zijde aannemelijk
gemaakt, dat, en welke groote volksbelangen
er door gediend en
bevorderd
kunnen
worden, zij stond, en staat nog steeds,
in een slecht blaadje,
Toch verscheen er onlangs een artikel in de >Studiën en Schetsen<
van den hoogleeraar Mr. D. P. D. Fabius; dat, werden de ‘daarin
gestelde beginselen tot werkelijkheid
en practijk, een zóó belangrijken invloed -op het bevorderen dezer studie zou kunnen hebben,
dat eene korte aanwijzing van den inhoud, niet aan genealogen
mag on tgaan.
Het is n. a. van het wetsvoorstel van den minister van Justitie,
/
tot beperking
der *graden van erfrecht, dat de hooggeleerde
schrijver eenige daaraan tegenovergestelde
meeningen en beginselen vooruit schuift.
Betreurende de onwetendheid
waarin de menschheid ten aanzien
harer eigene afkomst verkeert, hare schier algeheele onbekend-

\
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heid met den loop van het samenweefsel der geslachten en betuigende
dat aerfopvolging
bij versterf de natuurlijke oplossing
is, overal waar familie bestaat«, - wordt de opgezette theorie :
(dat) het erfrecht der familie gegrond is op de bescherming door
de familie vroeger bewezen aan wie tot haar behoorden, en dat
thans de Staat die bescherming op zich nam en daarmede in de
plaats der familie was getreden;
volstrekt afgewezen.
De
schrijver ziet uit deze, het familie-begrip
ijverig terug dringende
theorie van het Staatserfrecht,
al is daarvan weinig overgebleven,
toch de gedachte voortgeplant,
dat >tfamiliea in dezen tijd buiwat
de
een
van den ander gedachteloos
ten rekening geraakt,
overneemt.
Daartegen, wijst de schrijver erop, dat het g-EVOPIvan verwantschap, èn het oefenelz van veY/EeeY, ook nu nog vaak sterker is
onder wie denzelfden geslachtsnaam dragen, dan onder hen, bij wie
dat niet het geval is; en dat, als in eene familie de nadere graden
zijn weggevallen,
het zich zelfs voordoet, dat er nauwere aansluiting komt met de meer verwijderde graden ; de 12de graad
als het ware opschuift tot den 6den.
De schrijver acht het de redelijke oplossing van erfrecht, dat
het goed komt aan dien kleinen kring in de menschheid, welken
iemand zijne Bfamiliea noemt.
En dan Bzoover die verwantschap berekend kan w0rden.a
Hoewel niet per sé gekant tegen
elke graadsbepaling,
ware het toch op zichzelf mogelijk alle
graad te laten vervallen ; doch het lutznen berekenen van de
geslachtsverhouding
moet vaste grondslag voor het erfrecht bij
versterf, blijven.
Wie op eene nalatenschap
aanspraak maakt, heeft zijne verwantschap te bewijzen.
Opdat de beslissing niet te lang uitblijve,
worde een tijdgrens gesteld, binnen welke het aantoonen van de
geslachtsbetrekking
geene te groote moeilijkheden oplevert ; . . . enz.
Met deze constructie,
betuigt de hooggeleerde
schrijver, staat
Hier is door hem een zeer
men op vasten objectieven grondslag.
natuurlijk beginsel op den voorgrond gebracht; en wie zich verdiept
in de geschiedenis der Geschlechtsverbände,
of, hier te lande, van
kan de juistheid van deze aangehaalde
Familie-Vereenigingen,
Doch zij raken niet orzs hier beoogd doel.
stellingen ervaren.
te erven,
Dit is, er op te wijzen, dat de kans om ab hestata
hier afhankelijk
wordt gemaakt van het bezit van deugdelijke
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stamboomen.
Het voorhanden
hebben eener met bewijzen ge’ staafde genealogische
aanduiding
van verwantschap,
is dan de
voorwaarde,
maar ook de macht, om bij versterf erfgenaam te
kunnen worden, van wie het ook zij, mits niet een ander bewijze den gestorvene nader in den bloede te bestaan.
Ook thans wordt reeds in de wet in sommige gevallen dergelijk
bewijs gevorderd, doch bij hooge uitzondering
en slechts binnen
zeer beperkte grenzen.
Dàn echter, zou het al of niet bestaan
van betrouwbare
genealogische
bescheiden, de hoofdfactor
van
het erfrecht bij versterf worden.
Dat dit een sterke drijfveer zou zijn voor het samenstellen van
geslachtlijsten,
valt o. i. niet te betwijfelen,
zoolang erfenissen
worden
begeerd ; evenmin,
dat beroepsgenealogen
overvloedig
werk zouden vinden.
M. e. w. de genealogische studie zou, prcuniaé
causa
tot aanzien komen, al ware hbet niet tot die eere,
die haar om haar zelfs wil toekomt, en de echte studieman in
dit vak, de genealoog par afectzòn,
aan deze wetenschap toedraagt.
VAN OORDT.
Bachine.
Jan Bachine geeft 25 Mei 1657 quitantie wegens eene beschikking van 500 gl., op 14 Oct. 1637 aan hem gedaan door zijn
vader Jan Alberts wonende te St. Andries, na den dood van diens
vrouw Elisabeth Jans. Zij had hem vier kinderen geschonken,
van wie drie jong overleden waren en deze Jan in leven was gebleven.
Is hier sprake van voorouders van prof. Bachiene?
V. 0.

Keppel.
Is aan den lezer eene geslachtlijst bekend van de Herwijnsche,
daarna Zaltbommelsche
en Utrechtsche familie Keppel; wier wapen is 3 kalkschelpen, 2-1
?
v. 0.
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Doop-, trouw-,
begraaf- e.a. registers te Rockaaje (Voorne)
met eenige (volledige) afschriften
DOOR
D.

W.

VAN

(Voortmttìng

D en 27 Jun ii ann o
Maetìeiz

I

6 3 8,

DAM.
van

I\iav.

LXVIII,

389).

k. Lccrza%rt, v. Eugel, geb.

Bastìaens.

D e n 4 J u 1 i i a n n o I 6 3 8 , k. ~LZCO~,m. Plcuntìe
geb. Paulìne
Sentsu.
D e n 2 g A LI g u s t i a n n o I 6 3 8, v. Cor~PEZìsArentsz,
k. Arent,
het tweede k. Altic, geb. Martìc
ende Artelztìe
Noch op dien dach, v. Hnych G+zsetz, d. yan, geb.
Meds:
D e n 3 0 c t o b e r a n n o I 6 3 8 , v. 3ob Pktersz,
m9$2tìe, get. CYuyntìc Thw?ZìS.
Noch op dien selven dach, v, Adam,
k. Acgìe, get.

Corjzelìs,
eerste
Aref2ts.

Trzjntìe
k. yapeAlingctìe

Beren ts.

Den
I o
October
anno
I 6 3 8,
v. Ary yansx..
k. Yan,
get. Wybetìe Cr@s.
Noch op dien dach, v. AY~ yatzss, k. Pitev, get. vaeders suster
Necltìe

Arents.

Den

laesten
October
anno
1638,
v. Jan de Lafper,
k. Arendt,
get. Arìaen
HOJ~S,
Noch ged. op dienselven naemiddach v. D. Schaepenb., v. yob
Lemdersen
Rugert.
k. Leendert, get. Lee&ìe MmZend+.
Den 21 gedoopt, v. Jan Jansen
lockev,
k. Cornelìs, get. Leentìe
Leelzders.

Noch

op

denselven

dach,

v. .WìZ/?em yanseu,

k.

Joos, get.

Are72 tìe CZues.

D e n 5 D e c e m b e r a n n o I 6 3 8 , v. WìZhem Er2geZsen,
k. Matìe, get. [N. N.]
Noch op denselven tijd, v. yob Hadde,
k. Lec?2dmt, get. [N. N.]
Noch op dien selven tijdt, v. Cornelìs
Cornelìsz
Woura,
k.
Nccltìe,
get. L~vbrtlz Hadde.
D e n I 2 D e c e m b e r a n n o I 6 3 8 , v. Simon
yopsen Duynmeyer, k. yorìs, get. de moeders suster.
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Noch op dien dach, v. Javz Jansevz I/titteboZ, k. Mawis(
get
des vaeders suster.
Anno
1639.
Den iaerdach, v. rob Arentsx, k. COY~~EZ~S, get. Leetz& Arevzts.
v. Pìeter b’astìaevzsx, k. Javz, get. 3aepìe,
Den
16 Januari,
weed. van Jan devt Decker.
v. Abraham Cornelìsz, k. CY@, get. Maerbìe
Den
23 dito,
Corne lis.
D e n 6 F e b r. a n n o L 6 3 g , v. NzjS Coy~~elìsz, k. CovneZìs,
get. Joosìe Huyge.
.
D e n I I F e b r. a n n o I $5 3 g, v. Cornelìs Maertensz,
k.
RoZZad, cet. Javznetìe CorneZìs.
Den
2 7 Feb r.’ a n n o I 6 39,
v, Leendcrt Medschen, k.
Dìggenuvn, get. Annetìe Pìeters.
<
D e n I 3 M a e r t a n n o I 6 3 g , v. Lawis Crzjisx, k. yo$z’p,
get. Claesie Leevzderts.
D e n 3 . A p r i 1 a n n o I 6 3 g , v. was gestorven, k. Jaepìe,
ge t . Maertie Comelìs.
D e n 2 o A, p r i 1 a n n o I 6 3 g , v. Jacob WìZhevncz Coman,
+
k. Steeven, get. Chìstìaen
Maevtensx vrouw,
D e n 8 M e ): a n n o I 6 3 9, v. meester Casfaer, k. StifleZtie,
get. NeeZtie Roedandts.
De n I 5 Me y a n n o 1.6 3 g, v. Roehu Janse, k. Commertie,
.
get. Arentìe Jobs.
D e n 2 9 M e y a n n o I 6 3 9, v. Av-y Woeling, k. Davvmìs,
get. Jannetìe Dammìs.
Noch gedoop Hubrec&t Abvavnsen J. G. met attest van praedic.
uyt den Brie1 naer opentl. belijdenis voor onse geney[n]t
naer
formei. der volwassenen.
Den 3 Julii anno 1639, v. Huyg Jansz, k. Jan. get. Pietede.
Den
3 I J u 1 ;i a n n o I 6 3 g, v. Jacob Daenze, k. Aren,
get. Joszjiztìe Jorìs J. D.
Den
18 September
a. I 6 3 g , v. Leendert Barentsx, k. [I V],
get. Jannetìe Barenti.
D e n I 6 0 c t o b. a. I 6 3 g , v. ConzeZìz Pìersz, k. Jannetìe,
get. Soctìe Barents.
Den
18 December’
a. I 6 3 g ged. naer opentlycke belydenisse voor onse gemeynt naer formulier der volwassene Leennert van den N. Hooren.

.
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w401.
Den
18
Januarri
a. I 6 4 o door de moeder
vant k. begraeven
wiert, v. Pytcr
Clnst~,
k. Cornelìs,
get. LJI.SOE~ A~E~Ts.
Den
22
Januarie
a. I 6 4 o v. [N. N.], k. Aye&c,
get.
Matìe Bastìaem,
huy-sv. van de Graef (?)
Den
29 Januarii
a. 1640,
v. JoU LeezcEcrtszRugert,
k. Lemdert,
get. Leentzè Meulemlzjit.
D e n 2 4 F e b r. a. I 6 4 01, v. Japz TheunZsu, k. Danmis,
get.
Maetìe Dammìs.
Noch
gedoopt
op dien dach, v. CorneZz2 Jamz
de cuyper
(de
Cuyper ?), k. Jau, get. Neeltie
Jacobs Care.
Noch als doen gedoopt,
v. Corstiaerz
Maeytensz,
k. Leentìe, get.
Maertens
,
Nee Ztee
D e n 4 M a e r t , v. Ary Jametz,
k. AY~), get. LysUeth Barents.
Noch op dien tijdt, v. 3an Jansm
Laffer,
k. Ary, get. Lysbeth
Jans.
D e n I 8 M a e r t a. I 6 4 o , Jacob Piete~sm,
k. Jaepmzzjiztìe,
get. AmeZìe Pìeters.
Noch
op dien tijdt,
v. Ary Jaxren
WìtteUoZ, k. Caterzjjte,
get,
Maa?a Zcen tìe Roelau ts,
Noch
op dien tijdt,
v. Y?)le Pieferscn,
k. CZaes, get. Leentìe
CorneZis.
D e n 2 5 M a e r t a. I 6 4 o , v. Cornelìs
Maeytmsu,
1~. Aviaeiztìe, get. Necltìe
Maeytens.
D e n I jA p r i 1 a. I 6 4 o van mij gedoopt
mijn kindt,
naeme
Maria,
get. Ariaede
Lccnbcrts.
D e n 2 g A p r i 1 a. I 6 4 o , v. Wilhem,
k. Aris,
get. Grytìe,
huysvr.
van Poel.
Den.6
Mey
a. 1640,‘~.
WìZZem Cornelìsz,
k. Cornelìs,
get.
Fykje Arents.
Noch
als doen
gedoopt,
v. Lrexdert
Aercnise
RoeZJZozmw, k. .
Pìgemm,
get. Arentie
Ayentis.
Noch ged., m. Maetie
Joorìs, k. Jamr~tic,
get. Lysuet Cruyne.
D e n I 3 M e J’ a. I 6 4 O, v, Gerrit
Fyancken,
k. Cor~eZzS,
get. Gretìe Arents.
D e n I 7 Me y Hemelvaartsdach
a. 1640, v. Ary Jobse, k. yob,
get. Jannetìe
Jobs.
D e n 2 8 2 Pinxterdagen
a. 1640, v. Sittzon Jofsz Duymzeyr,
k. Jorìs, get. IWactie Jobs.
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D e n 3 J LI n i i a. I 6 4 o geb., v. Corzelis Cruyne, k. Cr~yne,
get. Lysbet?z suster.
Den
I Julii
a. 1640,
v. Dìyck COYSX,k. Dìngenum, get.
i
de moeders suster.
D e n I 8 A u g u s t i a. I 6 4 o in de proefpredicaties
ged.,
v. Pieter Ronselaer, k. Riiì, get. Aeltìe Arìetzts.
D e n I 4 0 c t o b. a. I 6 4 o , v. Cornedìs Pìeterse, k. Pìetey,
get. Tytiytìe Sezss.
D e n 2 I N o v e m b e r a. I 6 4 o ged. een k., v. Gqs MeCselz,
k. &‘eZcLw. get. Sto#eZtìe.
Den . . . . a. 1640 een k. ged., v. Leendert Rarentsz, k. Leeiztìe,
get. Lysbet Barents.
Den 23 [Dec.?]
a. 1640,
v. Avent Maertensz, k. yametìe,
get. Neeltìe Maertens.
LI641.1
Den
20
Januarii
a. 1641,
v. Rochus,
k. Jan, get.
Beatrìs.
Noch op dien tijdt, v. Sent Jacobsx., k. Arentìe, get. Meester
Caspar ende Sto/fireZtìe Cornelìs.
Den
3 Februari
a. I 6 4 I, v, Pieter Bastìaensen, k. Arend
get. Maertìe Bastìaens.
Den
IO Febr.
a. I 6 4 I, v. De+.
Cornelìsx., k. Cruìntie,
get. Maetìe Joost.
D e n I 7 F e b r. a. I 6 4 1, v. Aert Aretitsz. smit (Smzt 2)
k. Aertie, get. Neeltìe Govers.
D e n I o M a e r t i i nae doot des vaeders Corstìae~z, k.
Corstìaen, get. Aegìe Vynncke.
De n 2 4 Ma r t. a. I 6 4 1, v. Leendert MeZscli, ki PZeun, get.
Lysbeth 3ans.
D e n I 4 A p r i 1 a. I 6 4 1, v. CorneZìs Comedìsx. MeuZend&k,
k. Joost, get. Dìngenum yoost.
N o c h op di en s e 1 ven
tij d t, v. Aren Cornedisseu, ,k.
Cornelìs, get. Trijntìe Cornelìs.
1
D e n 2 I A p r i 1 a. I 6 4 1, v. WìZhem Engelsz., k. Covnmertìe,
get. (íV. N.)
D e n 4 M e y a. I 6 4 I, v. Ary Jansen, k. Maertìe, get. A&geltìe Jans.
Den
Ig Mey
a. 1641,
v. Hubrecht Hubersz. k. Herman,
get. Neeltìe Roelandts ,

‘h

.
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2 Pinxter(dach)
a. I 6 4 1, v. Ary Arrzztsu. k.
Den
20 Mey,
CovncZìs, get. (.ZV. LV$
D e n 2 J u n i i a. I 6 4 I , v. Iizyg
~mzse~z,
k. n. Arm,
get.
Syntìe, huysvr.
v. Lcz~nìs Os,
Den
I I
August.
Kermis
a. I 641,
v.
S~mtx
~‘O~SCIZ,
k.
HìZZctie, get. -Yosy&ic de moeders
suster.
v. AY~
~anscn
Du~fn~nmyfer,
Den
8 Septembera.
1641,
k. LELVIL&?, get. Lys(I~t l>nuruts
op de Roo-stee.
D e n

6 J a n u a r i i a.

LI642.1
I 6 4 2, v. Leendeyt

A~mtsz.
BoeZk. AYLX, get. Maeytìe
Ayew,
vaders suster.
D e n I 6 F e b r. a. I 6 4 2, v. Picfc~
Clarsc.,
1~. Huyge,
get.
Necdtìe yam.
v. Lc,enEr&
Den
9 Martii
a. I 6 4 2 sijn ged. 3 kinderen,
Mrlsch,
k. FVìZZ&z, get. Auwtìe
Pictu.
Noch
v. Ahaham
~~ms(.~I
Du.~~zmtye~,
k. 3ncob,
get. Mntìe
Engels,
(of) ATlztìc yoosts tiochtcr.
Noch v. yob A~mtsz.,
k. Areut,
get. vaders suster.
v. AYPIZ MaeyDen
IO
Martii
a. I 6 4 2, ged. k. Lr’cntìe,
fensc’n, get. Aemouts
VYOUZW.
.
N o c h 3 o M a r t i i a. I 6 4 2, ged. k. Rztt,
v. Pzefer
yacobsz.
RouseZaeY, geb. J?‘annctì~~ Dczmm21s.
Goversdochrs
Kìnd~, k.
Den
6 April
1642,
ged. Neelfìe
yosìe.
Den selven dach naedemiddach
ged., v. Ary
yamz.,
k. Pieternelletìe, get. ~mzm~tìc
J7an.s.
D e n I I M e y a. I 6 4 2, ged. v. Ary
5VaZìng, k. Dammìs,
get. ~am2dìc
kwzm~s.
Crzcyne, k. n. HesteY,
Den
I Julii
a. I 642, ged., v. Comelìs
get. Aeltìe Coruclìs.
1) e n 8 J u 1 i i op Pynxterdach
a. I 64 2 ged., v. Cy@ yacobsen.
1~ Abraham,
wiert ten doop getreeven
van de moeder.
D e n
I 9 J u 1 i i a. I 6 4 2 , v. yo6 Pieteyse,
k. Neebie,
get.
2

Lzouwe~,

14nnefìe

Noch

Pìctersu.

op den
CZaesìe Leedeyts.

Selven
’

tijdt,

v.

-7015 Lcendersz,

k.

(wordt
__.__.
----~--..-~--- _---.-

Tr$vtìe,

voortgezet.)

get.
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Sche>sen

uit,Arnerika

1

door
JAMES PENNINCK. 1)
7 Juli Iglo. New York City.
Morgen zal het geschut der slagschepen van de North Atlantic
Vloot donderen met salvo’s van Een en Twintig schoten, wanneer
het S.S. Washington.
de haven van New York City binnenstoomt
en de President der Vereenigde Staten opnieuw de voet aan wal
zet op Amerikaansch
vrijgebied.
In de geheele geschiedenis van
het bestaan van Amerika is een President nooit zulk een langen
’ tijd buiten de grenzen van het land gebleven en zijn aankomst
in Washington : D. C. (District of Columbia) zal dan ook het begin zien van vele politieke als wel economische geschillen, waarbij
hij zelf natuurlijk eene groote rol zal spelen. Want alles hier te
’ lande is politiek of liever BBusinessc, want politiek is ook slechts
business. Eerstens komt de kwestie ter tafel der Wereld-Vrede
en het Verbond der Volkeren, en de verhouding, die zij tot elkaar
dragen.
Er zijn Senators der United States, die geheel verschillende meeningen
zijn toegedaan en niets willen weten van eenig
verbond, waarin Amerika zich zou mengen en die hare vrijheid
van handelwijze zou verhinderen
en de Monroe Doctrine zou te
niet doen.
Want Monroe, voormalige President en schepper van
dat doctrine, wilde ten allen koste verhinderen,
dat Europeesche
mogendheden
ooit voet op het Amerikaansche
Continent zouden
verkrijgen, met uitzondering
van die, welke reeds bezittingen hebben. En Vice Versa beschouude hij het dan ook noodzakelijk,
dat Amerika zich ook nooit met Europeesche politiek zou inlaten
en dus steeds vrije hand zou behouden.
Deze latere meening was
Washington,
de eerste President der U. S., ook toegedaan, en,
in zijn laatste toespraak tot het Congress, vóórdat hij zijn ambt
neerlegde, was dan ook eene waarsch uwing tot het nageslacht van
Amerikaansche
burgers in genoemde geest.
De vereering voor zijn naam en daden is neg steeds zoo groot
dat er velen zijn, die zich zullen tegenkanten
waar een nieuwe
-

de inhoud komt op de verantwoordelijkheid
van den
anikel in Amerikaansch-Nederlandsch
als memorandum
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politiek niet overeen stemt met de gedachtengang
van den Vader
des Vaderlands.
Eene tweede groote kwestie, nauw verbonden en ten sterkste
saamgeweven met de economische toestand alhier, is Prohibition.
Oogenschijnlijk
is outzegging van drank iets laat de Gemeente
zou moeten controleeren.
Maar de Suffragettes, de Pacifists, de
fanatieke
Extremists
hebben gebruik gemaakt van de oorlogsspanning, de afwezigheid van millioenen jonge mannen in Europa
en andere wereldstreken, en hebben de verschillende Staten, den een
na den ander, overgehaald, op welke wijze dan ook, de nationale
prohibitie
aan te nemen, waardoor ten slitte eene meerderheid
in de U. S. Congress werd verkregen en de Nationale Prohibitie
als gedeelte der Amerikaansche
Constitutie werd aangekondigd.
Volgens diezelfde Constitutie
wordt echter eene nieuwe wet niet
zo0
werkbaar, vócirdat een jaar na de aanname is verstreken.
wordt de Nationale Prohibitie dus eerst in Januari 1920 effektief.
Maar middelerwijl was er een War-Time
Prohibitie aangenomen,
die zou blijven gelden tot na den Vrede en nadat alle soldaten
waren afgemonsterd.
Dat zal nog eenigen tijd duren en nu
trachten
de Drooge _ L,uitjes (Dq-‘s) die Oorlogs-Wet
met de
Nationale Prohibitie saam te vatten en dus al het drinken terstond
te verbieden.
De President wou bier en lichte wijnen behouden,
maar het Congres wou geen actie’ nemen erì nu verwijst de een
Nu is de wet afgekondigd,
maar er schijnen
naar den ander.
geen directe middelen te bestaan ze uit te voeren zonder hulp
der plaatselijke autoriteiten
en dus zijn wij nu “Up in the air<,
als het hier wordt uitgedrukt.
In elk geval begint het groote
publiek nu in te zien dat Prohibitie in werkelijkheid niet verbiedt
en dat het eenige onderscheid is, dat de rijke man alles kan
krijgen, wat hem maar lust, door zijne kelders vol te stoppen,
terwijl de arme man onderhands moet knoeien om allerlei bocht
tegen hoogen prijs machtig te worden.
De schade van Prohibitie
is ontzettend : millioenen
inkomsten
worden vernietigd
terwijl
meer millioenen
noodig
zijn voor beambten,
benoodigd
tot
Industrie
van
alles
wat
met
de
voortbrenging
uitvoering der wet.
van dranken
in verband staat, worden geruineerd,
terwijl een
groot aantal menschen broodeloos zullen staan, daar zij dikwijls
Andere duizenden
te oud zijn’ om nog een nieuw vak te leeren.
verlaten het land en nemen natuurlijk
hunne aardsche bezit-

*
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Californie
verliest een harer grootste onderne
tingén
mede.
mingen : de Wijngaard.
Maar het meest gevaarlijke, dat zulk een dwalende kortzichtigheid in het leven zal roepen, is dat het aantal mannen en
die allerlei narcotische
middelen
bezigen,
zich ten
vrouwen,
sterkste zal’ vergrooten.
Nu beweren de Doktoren (De Gezondheids Dokter
van New York:
Dr. Copeland
wordt
hierbij
aangehaald) dat er reeds 3.000.000 mdrug-users< in de IJ. S. zijn.
Amerikanen
bezitten eene bovenmate van energie en dienen van
tijd tot tijd iets afleidends te gebruiken, ten einde de voortdurende schokken,
door haast ‘en zenuwachtigheid
veroorzaakt,
tegen te gaan en lichaam en geest een oogenblik rust te ver- *
schaffen.
In zulk een sterk opgewonden zenuwgestel kan zulks
alleen geschieden door kunstmatige
middelen.
Een artikel vermeldt dat over 30~/~ der bevolking hier drugs gebruikt, waardoor
Amerika (wij moeten China twijfelachtig
beschouwen) bovenaan
staat, gevolgd door Holland met iets van over 30/o,
Voor het tegenwoordige
treedt Holland echter voor geheel iets
anders op den voorgrond.
Het is niet te ontkennen,
dat Holland
(dat vroeger als een soort van geliefd petekind werd beschouwd)
veel van haar prestige alhier lieeft verloren,
De Amerikaan
meent dat Holland,
zoo niet pro-Duitsch,
zich toch deed kennen door een overhelling
tot Duitsche gevoelens en denkwijze.
Dit is hem te meer onbegrijpelijk
daar hij heeft leeren kennen
dat gevaar voor Neerlands’
onafhankelijkheid
natuurlijk
aan
Duitsche zijde schuilt, ten duidelijkste bewezen door de Duitsche
houding
tegenover Holland,
gesteund door de openhartige verklaring van welbekende Duitschers, dat Holland Duitschland
zou
’
~moeten toebehooren,
daar etc. etc. De overwinning
der Geallieerden heeft Holland,
tenminste ,voor de, volgende jaren, gered.
Dat er Hollanders
kunnen bestaan, die zulks niet inzien, is een
Amerikaan
met zijnen practisch geest ondenkbaar.
Zelfs al ontkent hij den Hollander vaderlandsch-liefde
en breede geestopvatting, het kan den buitenstaanden
beoordeelaar niet anders dan
volkomen begrijpelijk voorkomen, dat BGezond verstand en Eigenbelang« den Hollander aan de zijde der Entente zouden moeten
scharen, die Holland’s
onafhankelijkheid
willen bewaren, omdat
zulks met hun eigen politiek overeenkomt:
d.w.z. om Duitschland
de kustlijn te onthouden.
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Een handelsvolk
moet er belang in hebben, hoe een buitenlander diens handelwijze opvat; en, des te meer, hoe een landgenoot in den vreemde de zienswijze der stamgenooten
in het
Vaderland
aankijkt.
Evenals een criticus vanuit de parterre het
tooneelstuk
volgt, teneinde een zuiver en onpartijdig
oordeel te
kunnen vellen, zoo kan iemand vanaf zekeren afstand beter de
plaats grijpen.
En
voorvallen
volgen, die op het wereldtooneel
voornamelijk
zoo die iemand een geheel onpartijdig persoon is.
Buitendien is de Amerikaansche
zienswijze zooveel te belangrijker,
daar zij die van een geheel vrij volk is, waaraan de vele, politieke en sociale schakeeringen
van de Europeesche onderscheidingen in klassen, standen en rangen geheel onbekend is: iets
waarvan zij hier zelfs geen juist begrip kunnen vormen.
21 Juli 1919.
De oorlog is voorbij en alles en allen zijn weer druk in de
weer met het naloopen van den almachtigen
dollar, die zoowat
alles beheerscht
en de oorsprong
is van de vooruitstreving,
scherpzienigheid
en ontoombare
werkkracht,
den
vooruitgang,
Amerikaan
eigen, zoowel als ven zijn gebrek in algemeene
Het zijne drukke bezigheden en
opvoeding
en wereldwijsheid.
weinig tijd hebbende zich met abstracte kwesties te bemoeien,
neemt hij de loopende gebeurtenissen
uit de verscheidene couranten,
die hij zoo per dag doorloopt,
vluchtig op en wijdt
zich met hernieuwde
energie aan particuliere
wijze, waarin hij
speciaal uitmunt
om dollars machtig te worden.
De gewezen
soldaten hebben meestal het militaire pakje weer uitgetrokken
en
de duizenden van s’lands verdedigers zijn grootendeels weer naar
Dat wil
oorspronkelijke
woonplaatsen
teruggekeerd.
hunne
zeggen *. hunne korte, militaire ervaring is eene reeds voorbijzijnde
Sommigen hebben opnieuw dienst genoperiode in hun leven.
men, omdat de blijvende vergrooting van leger en vloot meerdere
mannen en jongens vereischen, of omdat er hier en daar in
Europa nog steeds Amerikaansche
troepen en zeelui benoodigd
En dan
althans
voor
eenigen
tijd,
nog zullen blijven,
zijn, en,
bestaat er nog steeds de mogelijkheid
dat een dier dagen de
Vereenigde
Staten het noodig zal oordeelen hunnen zuidelijke
nabuur
een bezoek af te leggen.
Maar dat zal iets onbeduidends
blijken,
zoo vergeleken
met
den juist verloopen
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wereldkrijg,
en zal dus ook niet zoo erg aandacht trekken.
Ter
wille van de groote, zakelijksche belangen, die voor vele landen
(ook voor Holland)
daar op het spel staan, moet vroeg of laat
de IJ. S. 1zich in de Maxicaansche
familietwisten
mengen en
dat
de
olievelden
van
Tampico
en
de
vele
rijke
mijnen,
zorgen,
viraarin Amerikaansch
en Europeesch geld is gestoken, niet worden
vernield.
Dus zullen de Yankees den Greaser (die de geliefkoosde term voor den Mexicaan
is) wel een lesje in wereldbeschaving toedienen.
En dat zal de man met de Bsombrerer:
verre van pleizierig toeschijnen.
Maar de aloverwegende
kwestie van den dag blijft de Bonthouding<,
die officieel reeds is ingetreden, maar die nog steeds
op het tapijt is in de House of Representatives
(Tweede Kamer)
omdat men er het niet eens over kan worden of er niet nog
verscheidene bijzonderheden
kunnen worden ingelascht.
Is het de
overmoed van die Puriteinsche gemoederen of is het omdat het
volk die tyrannische maatregeling
zoo gedwee aanneemt - al is
het dan ook niet volgt maar de BDrys a (de Droogstoppels,
zooals Douwes Dekker het waarschijnlijk zou uitdrukken)
willen het
een misdaad maken om zelf bij zich tehuis iets te gebruiken, te
bewaren om aan zijn gast vóór te zetten.
En ten einde zulks te
beletten hebben de autoriteiten
(dat wil zeggen: de *politie of
eenig persoon, die den verklikker
wil spelen) het recht private
woningen binnen te dringen en ten grondigste door te snuffelen.
Afgaande
op wat er reeds gebeurt is (b.v. in Virginia, waar in
een der spoorwegcoupe’s - Pullman drawing-room
- zelf vrouwen uit hun bed werden gesleept, om uit te vinden of zij ergens
Bdrankc verborgen
hadden) kan men ietwat een idee krijgen,
waartoe dat alles zal leiden en wat de gevolgen zullen wezen,
De Rechter Cooley schrijft in een artikel in de BNew- Y~Y,$
Tinzes<, dat zulke wet niet overeenkomt
met de Constitutie der
Vereenigde
Staten, niet alleen in geest (want dat is een ieder
begrijpelijk,
daar de stichters der Unie een vrij land wenschten
te scheppen en dan ook vrijheid van persoon en eigendom in de
wet waarborgden),
maar omdat het in strijd is met het geheele
sociale stelsel, waarop het grondbeginsel
van Amerika rust, dat
wil zeggen : »De man zijn huis is zijn kasteel< en niemand mag
daar binnentreden
zonder zijne vergunning
of I zonder rechtsmachting,
die slechts kan verkregen
worden van een daartoe
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bevoegden
rechter.
Maar voor zoo iets door den rechters zal
worden afgegeven, moet hij ten volle overtuigd zijn of worden,
dat er vergrijpen
tegen de wet plaats grijpen.
Maar dweepers
kunnen zich waarschijnlijk met zulke kleinigheden niet ophouden,
en, al kost het het land ook millioenen en worden industritin en
duizenden personen ook geruineerd,
zij kunnen of willen niets
anders zien dan geheele afschaffing.
Of zij ook zoo denken, is
iets anders.
Maar overal schuilt iets goeds in en misschien is juist die
doordrijvende
geest van die »prohibitionisteg
de oorzaak dat hun
plan tenslotte het onderspit moet delven, want hoe onverbiddelijker zij te werk gaan, des te eerder zal de Amerikaan beginnen
te begrijpen,
dat, zoo hij zich nu laat dwingen,
ook andere
tyranniën
in de toekomst
zullen volgen, zoodat hij zijne zoo
duur gekochte vrijheid zal gaan verliezen, tenzij hij voor zijne
rechten opkomt.
Dat zulk een wet, op eene dergelijke strenge
wijze toegepast,
den indruk zal geven dat zoo iets werkelijk
benoodigd
is, dat wil zeggen, dat Amerikanen
als een volk
dronkaards
zijn, begint hij nu langzamerhand
in te zien. In
werkelijkheid
zijn de groote drinkers zeer gering in getal, daar
zaken niet alleen veel tijd vereischen, maar het volstrekt noodInplaats nu de
zakelijk maken, een helder hoofd te bezitten.
dronkaards
die meestal ongeneeslijk zijn - te straffen en te
controleeren, en de saloons - waar alles achter gekleurde glazen
- zooals b.v.
verborgen wordt - in behoorlijke vergaarplaatsen
in Europeesche
café’s te veranderen,
moet alles in eens uit
den weg geruimd worden, koste wat het wil.
En dus loopt de koud-water-heilige
smok, tenminste uiterlijk.
En zoo heeft er dus een ommekeer plaats in alles wat naar
alcohol zweemt of.. . op lijkt.
Groote café’s zijn reeds verdwenen, daar de eigenaren het wanhopige er van inzien om alleen
van eetwaren-verkoop
hunne uitgestrekte
en prachtig ingerichte
zalen in stand te kunnen houden.
Zij, die voldoend geld gemaakt
hebben om op behoorlijke
wijze en in persoonlijke
vrijheid te
kunnen leven, verkoopen hunne restaurants en café’s en gaan in
De wijndrinkende
klasse verEuropa zaken doen of rentenieren.
laat in grooten getale het land en nemen natuurlijk hun verdiende
Diegenen, die het nog een beetje
en bespaarde penningen mede.
uitkijken, trachten op vernuftige wijze hanne onkosten te dekken
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en rekenen ongehoorde
prijzen.
Zoo wordt in een groot hotel
$ I. 50 gechargeerd voor : Been Cup of Limonade<.
Verder y6 1.00
per couvert voor een persoon, dat wil zeggen, voor het voorrecht
Gemberbier kost $ 0.75 een klein
aan een tafel te mogen zitten.
Een
der couranten geeft twee reflesqhje en $ 3.00 een beker.
keningen in twee verschillende café’s op. Voor twee personen:
Twee couverts.
. . . . . $ 1.00
, Drie fleschjes gemberbier . .
2.25
Een fleschje spuitwater.
. ,
0.50
Fooi . . , . . . . . . .
0.50
Een partijtje

van vier
4 couverts
Beker met
Fooi . .

op een daktuin van een hotel betaalde:
. . . . , . , $ 4.00
3.00
appelwijn
. . .
1.oo
. . . . . . .
$ 8.00

Minder hadden zij zeer zeker niet kunnen verteeren.
Gaan wij daarbij nog iets te eten voegen (zegge iets van $ 2.00
per persoon, hetgeen volstrekt niet uitermate is), dan valt het te
begrijpen dat de man van middelmatige
middelen huivert, wanneer hij van uitgaan hoort spreken.
»O tempora, o mores«.
Er
valt echter niet meer aan te twijfelen dat onthouding
of, geheele
afschaffing een der grootste luxes van het tegenwoordig
tijdperk
is. Het is alsof Moeder Natuur ons heeft willen troosten voor
al die droge beweringen en die droge wijze van levensopvatting,
want sinds de laatste Zondag heeft het voortdurend
geregend,
iets zeer ongewoons voor deze groote stad, want
in New York
duurt niets lang, wat het ook zijn moge. Terwijl er minstens
één millioen werd besteed voor de laatste Parijs-vechtgeschiedenis,
zijn Willard en Dempsey belden reeds vergeten.
/ Buitendien
was het gevecht zoo kort en maakte Willard zoo’n
achterlijk figuur tegenover Dempsey’s vechterskunst,
dat de belangstelling
spoedig uitstierf.
Dan kwam er eene speculatie in
olie, voornamelijk
in Texas en duizenden wilden op eens rijk
worden.
Daarvan maakte een speculateur eventjes gebruik om
zijne waren zelf op de BCurb< markt te verkoopen.
Toen hij
zoowat $ 600.000
profijt gemaakt had, verdween hij. Het Gouvernement ‘trad daarop tusschenbeiden
en begon eenige van die

’
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heeren na te gaan en te onderzoeken, waarna één paar voor een
drietal jaren de gastvrijheid (nolens volens) van het Gouvernement
werd aangeboden.
Maar zulke luitjes zijn gewoonlijk filosophen
en volkomen
bereid hun gelag te betalen en daarna van het
middelerwijl
weggestopte geld een goed leventje te leiden.
Voor diegenen van bezwarende en bekrompen
geest mag het
waarschijnlijk
van belang blijken, dat ons Hollandsch Suriname
ten slotte hare plaats als eene waardevolle bezitting zal innemen,
al is het dan niet dat de Hollanders zelven er toe gaan bijdragen
Er waren zelfs
om de kolonie tot haar recht te doen komen.
vroeger mannen van wijden blik, energie en ondernemingsgeest
te vinden, die het plan toejuichten
om dat landje maar aan
Uncle Sam te verkoopen,
zoolang er nog iets voor te krijgen
zou zijn, Die helderdenkende
en vooruitziende
vernuften zullen
nu wel ietwat beteuterd
kijken, wanneer zij hooren dat een
van New York, eene Maatschappij
vreemdeling,
Yerry Tiffany,
met $ 2.000.000
kapitaal heeft opgericht ten einde de Moroni
De Moroni rivier loopt door
rivier haar goud te onttrekken.
Hollandsch
als wel Fransch Guyana heen en de plazar is ongeveer 200 mijlen binnenlands.
Achttien jaren gelegen zwierf
Tiffany door die streken en ontdekte de goudkenteekenen,
maar
hij zag ten duidelijkste
in dat het veel kapitaal zou nemen om
die streken toegangbaar
te maken,
Hij wachtte dus de gelegenheid af, totdat hij voldoend kapitaal zou ‘kunnen bijeenbrengen
Vijftig mannen en één
en bracht toen zijn plannen ten uitvoer.
vrouw (Mrs. TiffanyF) vormen de partij en alles *is tot op het
Een extra millioen dollars werd besteed
uiterste uitgerekend.
voor den aankoop van machineriën,
daar het goud in groote
hoeveelheden
schijnt aanwezig te zijn. Op den 295ten Juli 1919
stoomde de Hollandsche
partij van New York naar Paramaribo.
Zoodra de oorlog over was ging Tiffany naar Holland en Frankrijk en verkreeg mijn-concessies voor ongeveer 100 mijlen aan
kolonel W. S.
iedere kant der rivier. Een expert mijn-ingenieur
Gage werd toen naar die streken gezonden en bracht het rapport
terug dat het goud deposit immense waarde had. Bovendien
vormen tien expert mijn-ingenieurs
een gedeelte der expeditie.
De »Prins der Nederlanden<< werd voor een onbepaalden
tijd gehuurd en ISO arbeiders zijn reeds in Paramaribo gehuurd, waar
de Maatschappij haar hoofdkwartier
denkt op te slaan. Mr. Tiffany
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heeft van het Nederlandsche
Gouvernement
een sub-marine-jager
gekocht, die op de ondiepe rivier, kan doordringen om de noodige
provisies en werktuigen
daarheen te voeren.
De plazar ligt ongeveer 150 mijlen van den Evenaar en er heerscht veel gele
koorts, zoodat een groote kist met medicijnen meegevoerd wordt.
Niettegenstaande*de
groote onkosten zullen er millioenen uit den
grond gehaald worden, vergeleken waarmede de uitgaven slechts
een luttel aantal dollars uitmaken.
En zoo is de buitenlander
weer den vaderlander te vlug af geweest en gaan de Hollanders
door met hun geld in buitenlandsche
effecten te steken, terwijl
zij nog steeds de rijkste kolonies bezitten.
>En zoo worden zij
oud, maar zij kunnen niet zien.<
Amerika
is trouwens even kortzichtig,
al is het dan ook niet
Niettegenstaande
de nieuwsbladen en
in dezelfde mate en vorm.
tijdschriften
het publiek
hebben ingelicht omtrent
het voor en
tegen van Prohibitie,
toch gaan de volksvertegenwoordigers
in
Washington
door mlet meerderheid van stemmen de nieuwe wet
niet alleen te trachten
het. volk op te dringen, maar die zelfs
nog met uiterste dweepzucht tot in het uiterste te versterken.
Dat er billioenen in eigendommen
worden te niet gedaan of in
waarde worden verminderd ; dat millioenen personen hunne broodwinning
zullen verliezen, (die dikwijls te oud zijn om nog iets
nieuws te beginnen) ; dat duizenden het land gaan verlaten en
hunne gelden meenemen
(*/, der spaarpenningen
der geheele
Vereenigde
Staten volgens een groot financier alhier); dat zij
die om de een of andere reden niet weg kunnen zulks te meer
kwalijk nemen ; dat het ontnemen van het onschuldige kanneke
bier aan den arbeider slechts tot beroering zal leiden te meer
daar de rijke man alles kan krijgen.
Dat alles wordt ter zijde
geschoven,
Maar zelfs met zulk een ongehoorde
millioenenvernietiging
blijft er toch nog geld genoeg om de machinerie
van het Gouvernement
in werking te houden.
De Minister van
Financiën of de Secretaris der Geldkist constateert dat+de oorlog
$ 32.427.469.054
gekost heeft, leeningen aan anderefCrouvernementen ingesloten, die zoowat $ :g.Io2.2I5.or5
bedroegen.
De
totale lands-inkomsten
van 6 April Igr7 tot 30 Juni IgIg waren
$ 9504.27u,7ou,
uitgesloten belastingen gedurende het laatste jaar
op exces-profijten en exces-ikomen.
Maar zelfs met al dat vele geld is er overal onrust en wel het
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meest tusschen blanken en negers. Gedurende den oorlog worden
de negers op gelijken voet met de blanken behandeld,
en, daar
zij van natuur kinderlijk
en dikwijls hoogst vermakelijk zijn in
opvattingen
van het leven en plotseling-nieuwe
toestanden, werden
zij in de verschillende kampen steeds verwelkomd.
De meesten
negers zijn natuurlijke
dansers en zangers en de zoogenaamde
Amerikaansche
muziek is feitelijk geheel gebaseerd op de oude
plantages-gezangen,
toen de negers nog in slavernij verkeerden.
Daar zijn nog verscheidene negers in het leven die zich die dagen
herinneren,
daar sommigen hunner een hoogen leeftijd bereiken.
Toen nu de oorlog voorbij was en de soldaten tehuis kwamen
vielen de negers natuurlijkerwijze
weer in hunne vroegere positie
terug.
Maar het jongere geslacht, dat nooit slavernij gekend
had, begon zulk een terzijdeschuiving
te prikkelen en lieten er
zich op voorstaan, dat zij even zoo goed als de blanken waren
en even zoo goed hun leven in de waagschaal gesteld hadden.
Daarbij komt de aantrekkelijkheid
die de blanke vrouw voor den
neger heeft en die dikwijls tot groot aanstooten en in het Zuiden
tot de Luanching
Wet leidt.
En dusdoende hebben de authoriteiten hunne handen vol. Middelerwijl wordt aan den voormaligen
Keizer een paar lijntjes in de nieuwsblanen
gewijd en verschijnen
prentjes van Amerongen Kasteel en Baron Bentinck, met gracht,
schans en vestingwerk, en soms zelfs van den kroonprins.
En zelfs is Java geopperd als een plaats, waar de politieke
stormen van Europa spoedig vergeten geraken en tot een rustig
bestaan doet overhellen.
Dat de oud-vaderlandsche : BSpaarzaamheid met Vlijt < ook dikwijls nog in den vreemde overwint, blijkt
uit de groote fortuinen
door twee Hollanders
achter gelaten.
Hent-37 DuJxen en Joseph IC. de Lamar behoorden tot de millionaire klasse. De Hollanders
krijgen nu langzamerhand
hunne
39
van
de
81
zijn
rejeds
afgeleverd.
schepen terug ;
43[oilanders
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De geschiedenis van het eiland Manhattall,
de kern
latere stad Nieuw-Amsterdam,
herdoopt onder Engelsch

van de
Bestuur
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in New-York en nog later in Greater New-York City - meenende
de samenvatting van Manhattan, Staaten Nijland, Brooklijn (Breukelen) en h$t District Queen, een gedeelte van Lang Eiland Burgemeester Van Wijck, toont, oppervlakkig
beschouwd, al heel
weini g van hare Hollandsche afkomst,
buiten eenige welbekende
namen, soms in@ oorspronkelijk
vorm behouden, soms in Amerikaanschen vorm overgezet.
Laten wij eens een tochtje maken
door Manhattan
en beginnen
aan de zuidejijke punt van het
langwerpige eiland, dat Hendrik Hudson, in dienst van de WestIndische Handels-Maatschappij
, ontdekte, toen hij in 1600 trachtte
een westelijken uitvaart te vinden naar de faktorijen, neerzettingen
en handelsposten
van de Hollandsche
Oost-Indiesche HandelsMaatschappij.
In de kleine )Halve Maen K (een notendop, vergeleken bij de reuzenbooten,
die nu de Atlantische Oceaan overvaren) zeilde hij de rivier op, die hij Noord-Rivier
doopte, maar
die later ter zijner eere ook Hudson-Rivier
genoemd werd, tot
hij de plaats bereikte, waar IILI de Hoofdstad van den Staat van
New York is gelegen, waar de rivier zoo samenkromp,
dat het
hem onmogelijk
bleek verder te reizen. Buitendien begreep hij
dat er vandaar geen uitweg bestond.
Teruggaande
sloot hij verdragen met de Indiaansche stammen, die later vruchten droegen
en de Hollandsche
pioniers in staat stelde zich op het eiland
Manhattan
te vestigen en de oinliggende streken te koloniseeren.
Die zuidelijke spits van Manhattan
is nu de >Battery< (Batterij)
genoemd, waar de kanonnen
geplaatst waren, die de jeugdige
Kolonie tegen aanvallen moesten beschermen.
Die uitliggende
batterij werd met het vaste land verbonden door een brug, nog
in herinnering
gehouden
door de naam »Bridge Streeta, na’dat
het geheele, zuidelijke gedeelte van het eiland was ingevuld en
in Battery Park herschapen.
Nieuw Amsterdam
strekte zich niet
verder uit dan de tegenwoprdige
BWall Street«, waar de verstookte buitenwal zich verhief.
De hoofdstraat was SBroad Streetc’
(Breede Straat) en de BMaiden LaneK (Meisjes Laan) zag de pa.ren
- de reeds gepaarde zoowel als de nog te paren - des avonc$
*heen en weer wandelen en minnekozen.
De Bowery (Bouwerij, later het beruchte
gedeelte van New
York) werd dus genoemd omdat het de streek was waar de landerijen en boerderijen
der gegoede burgers zich uitstrekten, en
menigen hunner nakomers
hebben nog stukken van die oude

’
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landen in bezit, zooals de oude Stuijvesant Boerderij.
De Hollandsche boerenvrouw,
Anneke Jans, was het rijkst in landerijen,
die zich van de East Rivier (Oost Rivier) tot de Hudson Rivier
uitstrekten.
Ettelijke
families stamden van haar of hare naaste
verwanten
af en hebben getracht gedeelten van die landen in
handen te krijgen, maar zonder resultaat.
Anneke liet geen& directe erfgenamen
na en de gronden werden door de Erfkamer
beheerd, totdat de verschillende beroepen en geschillen uitgemaakt
zouden zijn door de wet. Zoo bleef de erfenis ongedeeld, totdat
de Engelschen de overmacht
verkregen en Koningin Anna van
Engeland al die onroerende goederen aan de Trinity Church I ten
gesc hen ke gaf. Zij had daartoe natuurlijk niet het minste recht,
maar daar vorstelijke personen in die dagen dikwijls hunne verplichtingen
verstonden
door eenvoudig
eigendommen,
die hun
niet toebehoorden,
van eigenaar te doen veranderen,
naarmate
zij meer of minder hunne diensten benoodigden,
werd het protest
der gerechtigde
erfgenamen
terzijde geschoven en is de Trinity
Church Corporation
nog steeds in het bezit dier gronden en
eigendommen,
waardoor het een der rijkste lichamen van New
York is geworden,
Die landen zijn nu millioenen boven millioenen waard en verscheiden malen is het recht dier Kerk in de
Gerechtshoven
betwist, maar, ofschoon de vele erfgenamen duizenden dollars besteed hebben, om hunne aanspraak te doen
gelden, zijn zij nooit geslaagd de twijfelachtige
rechten der Trinity
Church omver te werpen en zal het een geval blijven van ~I’ossession is nine tenths of the Law« (In het bezit zijn van iets is
Op 45 Broadway (de Breede
negen tienden van de Wet waard).
Weg: de Landweg, die vroeger en nu nog zoover dat betreft
van Nieuw Amsterdam
naar het fort Oranje - herdoopt in
Albany ter eere van den Hertog van Albany, evenals New York
naar den Hertog van York werd genoemd - en Van Rensselaarswijck liep), is een plaat van brons in den muur gezet, die vermeldt,
dat Adriaan Blok aldaar de grondslag legde van zijn huis (vandaar de naam Blookhouse, welke thans nog wordt gebezigd), de
eerste blanke, die zich op Manhattan
vestigde.
Canal Street
(Kanaalstraat)
was vroeger een buitenkanaal,
evenals Greenwich
Village een klein dorpje was, om een groen plein opgebouwd,
waarheen de oude Knickerbookers
(Kuitenbroeken-dragers)
per
diligence heentrokken,
’om zich op het landelijke te ‘vermaken.

.
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Bowling Creen (Kegelbaan
Green) was een der aantrekkelijkste
punten in het midden van Nieuw-Amsterdam,
waar onze voorvaderen zich ontspanden met een Goudsche pijp en het geliefde
kegelspel,
Verder Noordelijk
trekkende
wordt alles modern en
slechts enkele namen doen aan de Hollandsche herkomst denken.
Er zijn Rijnlander
en Van Buren estates (familie-eigendommen);
straten zooals Beekman ; kerken zooals Stuijvesant Church ; terwijl
andere lichamen, zooals te Churches of te Dutch Reformed Religion (Nederlandsch
Gereformeerde
Kerken) gewoonlijk de ColleI
giate Churches genoemd worden, daar de oude predikanten
in
de verschillende
kerken als in een college preekten, ten einde
groote kosten te vermijden door een aantal dominé’s te onderhouden,
De oude volksgeest van BZuijnigheid ’ met Vlijt« deed
zich ook daar openbaren,
De groote massa’s van massieve >Skycapersc (Luchtschrapers)
achter ons latend, hebben wij de keuze
tusschen het Oosten en het Westen van deze groote bijenkorf.
Ten Oosten landen wij in Bronx Park, genoemd
naar Jonas
Bronks, die voor een paar guldens, eenige kralen en FTerder wat
snuisterijen dat groote stuk land van een Indiaansch stamhoofd
kocht.
Hadden zijne kinderen die landen behouden, dan zouden
zij nu allen multi-millionairs
wezen. Aan het Noordwesteinde
treden wij het Van Courtlandt-Park
binnen.
Die I IOO akkers
. groote Heerlijkheid
behoorde voor langen tijd tot de familie Van
Courtland,
een der eerste, rijkste en voornaamste dier Patroons,
die, met hunne slaven, koopvaardijschepen,
uitgestrekte bezittingen
en heerknhuizen de Groote Heeren der Nieuwe Wereld speeldeti,
totdat de republikeinsche
begrippen veld begonnen te winnen en
de slavernij werd afgeschaft.
De familie Van Courtlandt
verkocht het heerengoed
aan de
stad en het oude heerenhuis werd in een museum herschapen,
waarin huishoudgoed,
schilderijen,
kleedij en alles, wat tot de
koloniale periode behoort, wordt ten toon gespreid.
In de Jumel Mansion, nu ook een Museum, maar vroeger toebehoorende
aan Madame Jumel, echtgenoote
en erfgename van
den millionair Franschman,
heeft volgens de overlevering George
Washington
aldaar ettelijke malen vertoefd en geslapen.
In de
Jumel Mansion bij Edegoombe
Avenue is de tafel nog aanwezig,
,
waaraan Washington
v60r zat. en waarop hem zijne malen werden
toegediend.
Er zijn zelfs nog uniformen van den Eersten President
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te bezichtigen
en boven is een slaapkamer met groot, vierkant
bed, dat hem menigmaal
tot rust diende.
Het is echter wel
zeker, dat Washington,
Hamilton
en andere groote heeren dier
dagen zeer bevriend waren met de Chatelaine van dat Jumel Huis
en dikwijls hare gasten waren.
En de oude koets, waarin MJLady des morgens met vier paarden en postillons uitreed, heet
nog ergens 1 bewaard gebleven te zijn. De gebouwen, uit dien
tijd behouden,
zijn alle onder de hoede der PDaughters of the
Iievolution Q, eene Dames-Vereeniging,
die zich ten doel stelt oude
herinneringen
en gcschiedkuildige
gedenkstukken
in het leven te
houden.
Zoo is er ook een : St. Fraunoes Tavern, in het beneden
gedeelte der stad bij Baever (Bever) \ street, waarin Washington
zijn hoofdkwartier
hield, maar van het oorspronkelijke
gebouwtje
is weinig meer over. Het is opnieuw opgetrokken
en de overgebleven steenen van de vroegere herberg zijn tusschen de nieuwe
Het onderste gedeelte is nu een restaurant,
steenen ingemetseld.
terwijl de eerste verdieping in een Museum is herschapen.
Maar
Washington
is, volgens geruchten, in zoovele plekken ingekwartierd geweest en heeft in zoovele huizen en verblijven vertoefd,
dat - evenals de Engelsche koningin Elizabeth - hij het grootste
deel van zijn leven reizende moest geweest zijn: Zelfs dan blijft
het verwonderlijk
dat hij veel meer dan 365 nachten in een jaar
geslapen heeft en toch voldoende wakker bleef om veldslagen te
kunnen leveren, generaal te spelen en het Presidentschap waar
te nemen.
Maar misschien bedankte hij voor een derde benoeming,
omdat hem den tijd ontbrak om al die beschreven visites af te
leggen.
Zonder
de oprechtheid
van al die overleveringen
te
willen betwijfelel],
blijft er voor den bezoeker niets anders over
dan George Washington
als een soort »Vliegende Hollanderc te
beschouwen.
Voordat
wij het benedendeel der stad verlaten, willen wij nog
een bezoek brengen aan het Douane Kantoor (Custom House)
tegenover
Bowling Green met zijne kunststandbeelden
aan de
buitenzijde.
Maar wat den Hollandschen
tourist belangstelling
zal inboezemen,
is een blik te slaan in het groote kantoor (hetgeen veel van een groote zaal heeft) van den BSurveq-or of the
Port« (Hoofd der Douane), dat versierd is met een groote vuurplaats, omgeven met sierlijk houtsnijwerk,
boven en beneden den
schoorsteenmantel
een Hollandsche vloot voorstellende,
van wier
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masten de oude Prinsenvlag wappert: Het Oranje, Wit en Blauw.
Die schoorsteen rust op de plek, waar de eerste steen van het
oude fort Amsterdam
werd gelegd, meer dan 300 jaar geleden.
De beschrijving doet ons nog Pieter Stuijvesant’aanschouwen,
de
oude, trotsche, tytanische, maar dappere en vaderlandschlievende,
laatste Hollandsche
Gouverneur
van Nieuw Nederland, dat zich
uitstrekte
van den oorsprong
der Noord Rivier (Hudson Rivier
nabij Albany),
waar het fort Oranje zich verhief tot aan de
Zuid Rivier (Delaware River), en waar tot aan 1820 nog Hollandsch
werd gesproken, terwijl tot aan 1865 hier en daar in de Gereformeerde Kerken om New York heen nog in die taal werd gepreekt.
Door den Engelschen Vlootvoogd
gesommeerd zich over
te geven, weigerde Stuijvesant in woorden, die geen twijfel in de
geest van den Engelschen Kommandeur
overlieten en zond zijn
trompetter
Van Korlaer naar buiten de stad om de Hollandsche
Kolonisten
te wapen te roepen efi tdt verdediging
der stad te
doen aanrukken.
Van Korlaer bereikte de Haarlem Rivier, die
van Manhattan
een eiland maakt, en trachtte een der aldaar wonende visschers te overreden hem over de rivier te zetten.
Maar
niemand wou zulks doen noch hem een boot leenen, daar het
heftig stormde en de rivier sterke onderstrooming
had. Maar
Van Krolaer liet zich niet afschrikken
en verklaarde
de orders
van den Gouverneur
uit te voeren : »In spijt van den Duivela.
Hij sprong in het water, werd meegesleept door den stroom en
verdronk.
En ten huidigen dage is zijne naam geëerd, want dat
gedeelte der Haarlem Rivier is genoemd : »Spuyten Duyvela, eene
verbastering
van de laatste woorden van den moedigen hoornblazer.
En zoo kwam geen hulp opdagen en verschoot Stuijvesant zijn
laatste vaatje buskruit in een saluut ter ontvangst der afgevaardigden, die aan wal stap%en om de overgave of liever overdrage
van Nieuw Nederland
te ontvangen
uit de handen van den geduchtigen
Pieter, die er op stond, dat alles met gepaste plechtigheid zou geschieden.
Het nam eene sterke overredingskracht
hem te doen besluiten niet tot op het laatst zich te verdedigen
en het Fort met vriend en vijand in de lucht te laten vliegen,
maar het gevaar voor vrouwen en minderen deed hem tenslotte
wankelen.
Want Pieter was een groote vechtersbaas
en werd
beweerd menigmaal
te midden der gevechten tegen Zweedsche
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kolonisten in het Zuiden of tegen omringende
Indianen zijn houten been ontgespt te hebben en dat zware kunststuk als strijdknots gebezigd te hebben tot groote verbazing en ontzetting der
bijgeloovige
Indianen.
Dat iemand een stuk van zijn lichaam
naar gelieven af kon nemen en aanzetten konden de roode krijgers niet begrijpen en Pieter werd als een bovennatuurlijk
wezen
beschouwd, waartegen het dwaasheid bleek verder te vechten.
Evenals Karel van der Heiden in Atjeh de lichtgeloovige
inboorlingen
vrees aanjoeg met zijn kunstoog, werd het kunstbeeil
van den grooten Pieter een middel tot naam en faam, en al
degenen, die de geschiedenis van dezen grooten Metropolis kennen, verklaren hunne bewondering
voor de veelvuldige
wijze, ’
waarop Pieter zijn houten been wist te gebruiken.
Hij staat met
zijn houten been voor het Custom House, terwijl zijne buste in
de Stuijvesant Kerk prijkt.
Zooals een mijner vrienden het uitdrukte:
»He was a good old
Sport« ; en hij bedoelde waarschijnlijk : met het oog op het nieuwe
gebruik van een houten been. Vele Hollandsche namen zijn in
en om New York en New Jersey verspreid, zooalS: VanderBilt,
Van Rensselaer, De Peijster, Schuijler, Van Alen, etc., maar Stuijvesant staat nog steeds vooraan.
Ook de Staat behield Hollandsche namen en wij vinden: Watervliet,
Nieuw Utrecht, Amsterdam, Rotterdam,
enz. En ofschoon Nieuw Nederland verwisseld
werd voor Suriname - genaamd naar den Earl van Suriname of Nieuw Guinea, zoo bleef Holland toch voortleven tusschen de
leden der Holland en St. Nicolaas Vereenigingen,
die nog Hutspot en Goudsche pijpen ter tafel brengen en Oud-Holland
in
eere houden.

,

De voornaamste Hollandsch-Amerikaansche
Vereenigingen : d.w.z.
vereenigingen
van Amerikanen,
afstamrhend van Hollandsche kolonisten uit de zeventiende eeuw, is eerstens de Holland Society
op s)o West Street.
Volgens hare statuten mag zij niet meer dan
IOOO
leden tellen en worden slechts nieuwe leden toegelaten, wanneer er door sterfgeval een vacature ontstaat.
De zoon van
den overledene krijgt dan de voorkeur:
de arídere candidaten
worden
op een lijst geplaatst en moeten wachten totdat zij
aan de beurt komen.
Die beperking tot het aantal IOOO leden
werd ingesteld, omdat men begreep, dat het niet mogelijk bleek
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bijeenkomsten
te houden met een grooter
aantal leden.
Die
samenkomsten
dragen den vorm van diners in een of ander groot
hotel - gewoonlijk de Waldorf Asteria - waar zich de noodige
ruimte aanbied.
Het menu is dan opgesteld, half in het Engelsch,
half in het Hollandsch,
en de begeleidende
muziek telt onder
hare nummers altijd eenige Hollandsche stukken: Het Wien Neerlandsch Bloed, Het Wilhelmus, Piet Hein etc. Het mag met vrij
groote zekerheid worden aangenomen dat niemand der aanwezige
gasten of deelnemers een woord Hollandsch verstaat.
De dames zitten boven in de galerijen, maar worden niet tot
het banket zelf toegelaten.
Zooals vermeld Hutspot (Hotspotch)
verschijnt geregeld,. vòlgens de regelen der Hollandsche
kookkunst.
De tweede Holland-American
Society is de Sint Nicholaas
Society, die vergaderingen
houdt op den Hollandschen
Sint Nicolaas-avond, waarop de overmoedigen
trachten hunne voorouders
na te bootsen door aan Goudsche pijpen te puffen.
Dat werd
des te meer als iets traditioneels beschouwd, daar een der vroegere
Hollandsche
Gouverneurs zich het gezag aanmatigde het rooken
binnen d,e wallen van Nieuw-Amsterdam
te verbieden,
waarop
een groote oproer ontstond,
dat ten gevolge had, dat al de
waardige, deftige en dikbuikige zonen van Manhattan
een bezoek
gingen brengen aan den hooggemachtigden
heer Bestuurder der
Kolonie en zich op en om zijn stoep heen schaarden, hunne
pijpen voor den dag haalden en begonnen te rooken.
Toen de
ontstelde knecht zijn meester ging roepen en in zijne ontsteltenis
de buitendeur
openliet, begon ieder de rook van zijn pijp in de
gang te blazen, waarop een rookwolk
het Gouverneursverblijf
binnen drong.
Spoedig daarop kwam de Burgervader in hooge
woede uitstappen en gebruikte
een taal, die in het geheel niet
overeen kwam met den hoogen staat van zijn ambt.
Maar alles
was tevergeefs.
De notabelen
der kleine stad weigerden een. voudig de stoep te verlaten en toonden aan dat zij zeer goed
van tabak voorzien waren en daar zouden blijven kampeeren
totdat de Gouverneur
zijn tytanisch
bevel introk.
De stads
politie was te gering op de geheele mannelijke
bevolking
in
hechtenis te nemen en dus moest de Gouverneur wel toegeven,
als de rechters zelven tot de rebellen behoorden.
Ter herinnering
aan dit tabak-oproer
rooken de St. Nicolaas-mannen
nog steeds
hunne pijpen op St. Nicolaas-avond.
1921
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De >Daughters
of the Seventeenth
Centuryc
(Dochters
der
zeventiende
eeuw) en de >Holland Damesa zijn de Dames-vereenigingen, die hare Hollandsche afkomst in herinnering houden.
Een der voornaamste Nederlandsche lichamen in Greater New York
City is de Nederlandsche Vereeniging
»Eendracht maakt Machta,
die ten doel heeft hare leden door middel van een zieken- en een
Een meer dadelijke bescherming,
begrafenis-fonds
te beschermen.
door middel van steun, raad en inlichtingen,
wordt gegeven door
De Nederlandsche
Vereeniging
van Weldadigheid,
207 East
19th Street, waarvan Hare Majesteit de Koningin Beschermvrouwe
is. Voor sociale bijeenkomsten
bestaat de Nederlandsche
Club
op 3 Gramercy Park West, terwijl de Amerikaansche Vereeniging
voor Nederlandsche Kunst ten doel heeft Hollandsche kunst ten
toon te stellen en vooruit te helpen.
De toegang tot de Studio
op 43 Washington Square South is vrij voor allen. Een tochtje
van de massa’s
naar Coney Eiland - het groote ontspanningsoord
doet verscheidene Hollandsche namen zien van.
New Yorkers Manors (Heerenhuizen)
en bezittingen,
dikwijls nog in het bezit
En een dervan afstammelingen
der oorspronkelijke
eigenaren.
gelijken indruk wordt verkregen op een ritje door Staten Eiland,
dat met de beide kanten der Hudson Rivier de buitengoederen
omvatte der eerste en gegoede burgers van Nieuw Nederland.
Peter Minuit, de eerste Gouverneur
der Kolonie, zegelde het
verdrag, dat hij met de Indianen sloot ter verkrijging van Manhattan in 1626, met een wapen, nu in gebruik bij de BNetherland
Art Society of Ameriac.

‘
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Ouderlingen en Diaconen van de Gqoote of
St. Eusebiuskerk te Arnhem van 1608 - 1687,
medegedeeld

door

J. G. A. VAN HOGERLINDEN.
Navorscher 1855, bijblad 1.
Antwoord
op vraag 52, blz. 64, van 1855.
Bij het doorbladeren
van bovengenoemden
jaargang viel mijn
oog op den naam Duppius, waarvan ik deze aanteekeningen
heb.
Op den 19 September 1585 ondertrouwden
in de Groote kerk
te Arnhem Wilhelmus Puppius, diener des H. Evangelys binnen der
Edam, Gerhardus *Puppij van Dusseldorp ehliger sohn en Mechteld Worms, Hermens Worms, apothecar alhier, ehlige dochter,
De familie Worms was een bekende apothekersfamilie
in de
17de eeuw te Arnhem;
de apotheek was gevestigd op den hoek
van de Bakkerstraat
en de Torensteeg (vroeger Wormsersteeg.)
J. G. ‘4. VAN HOGERLINDEN.
Op voergaande gebeth tot Godt sijn voor dese reise tot Ouderlingen vercoren.
18 Dec. 1608.
Raetsh. Juncker Diderick van Bemmel, deeses Vorstendums
ende Graafschap
Raeth,
Juncker Frederik
van Gendt,
Johan
Henricks.
Dörenwerder,
Frans Koek,
deeser stadt schouth,
Evert van Gendt, Johan Maes.
Tot Diacone.
Reinier van Hoeckelum, Wilhelm Everts Koperschlag, Herman janssen Glaesmaker.
I
17 Dec. 1609.
Joost van Rhede, borgemeister,
Jacop van Wetten, der rechten
doctor, *Ryckwijn Sluijsken, secretaris deser stadt, Derrick Vermehr, Derrick van Dantz ende Gerlich van Lennep.
Tot diaconen.
Gysbert Gorris, Berhard Huysken ende Ryck
Snellenborg.
16 Dec. 1610,
Juncker Gerlach van den Capellen, oudste Raet deses Forstendombs ender Graefschap, Juncker Alexander Schimmelpenninck,
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rekenmeester, Nicolaes de Voocht, Gerrit van Arssen, Jan Branken,
Claes Bongaerts.
Ig Dec. 1613.
Dotter
Reinier Schrasser,
Gysbert Everwijn,
Jan Jordens,
Pierre la Bare, Gerlich van Lennep,
GJ-sbert Gorris.
Diaconi.
Reinier van Hokklum,
Pieter Jacobs, Jan Smitt.
17 Dec. 1614.
Joncker Hendrick
van Essen, raetsheer, Joncker Hendrik van
Brienen, rekenmeester,
Joost van Rhede, borgemeester,
D. Laurentius de Silla, borgemeester,
Evert van Gendt, Derrick Vermeer.
Tot Daconen.
Hendrik
Welbrinik,
Jacob van den Hovel,
Derick Rampers.
18 Dec. 1615.
Joncker Johan van Goldstein, Derick van Dans, Dibbert van
Reggelen, Henclrik van Eek, Gerrit Boom, ErnSt Joosten.
Tot Diaconen.
Nathan Cloutier,
Ryck Snellenburch,
Cornelis
Jacopsz.
’
22 Dec.
1616.
D. Friederich
van der Sande, raet ende mombaer des furstendombs Gelre ende Graefschap Zutphen,
Joncker Goossen van
Varick, rekenmeester,
Egbert van Wetten, Jan Budding, beyde
Gerrit van Arssen, Frans Koch.
borgemeysteren,
Gerrit Wyn tges, Gysbert Engellen, Jan Snellenborg,
Diaconen.
Mr. Gerrit Noot, chirurgyn,
Derrick ErlJrns.
28 Dec. 1617.
Dr. Martenus Gregory, Dr. Reyner Schrasser, Winand Everwyn,
Engelbert
Engelen, grefier,
Abraham
di Blij, Henri&
Laurens
de Wissen, schoolmeester.
13 Dec. 1618.
Joncker Alexander
Schimmelpen%nk,
rekenmeester,
Thomas
Everhardt Poitou, der rechtehdoct or
van Bemmel, burgemeester,
Dirck Vermeer,
Gerlich van Lennip,
Jacob van Heuvel.
Diaconen.
Hendrik Wilbrinnick,
Jan van Welyck, Jacob van
Schevichaven,
Rutger Aberts.
15 Dec. 1622.
Die E. rekenmeester Lennep, Frans Cock, Dirk Vermeer, Jacob
den Heuvel, Hubert Henderix, rentm., Jacob van Schevichhaven.
Evert Huisken, Hans Timmer, Wynolt Wyntjes, Jan
Diacon.
He rberts,
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rg Dec. 1623.
R.aetsheer Johan Kelfken,
Burgemeester
Egbert van Wetten,
J, Robert van Arnhem,
Doctor Jacob van Wetten, Doctor Giesbert van Brienen, Mr. Tomas Frans Schoolmeester.
Diaconen.
Alef Gosens, Harmen Janssen, glasemaker, Ulrich
Bloeylant, Alert Janssen.
I Jan. 1626..
Raetheer Caldenbach,
Burgem. Thomas van Bemmel, Doctor
van der Sande, Willem van Ratingen, Gerrit Wyntjes, Rutger Alberts.
Diaconen.
Peter Verstegen, Jacob Kemp, Jan . . . . . ., Gerrit
Engelen.
17 Dec. 16~6.
J. Bartholt
van Gent, Heer van Meynerswyk,
Hendrik
van
Eek, burgem., Jan van Ommeren,
Evert Sluysken, Dirck van
Bresen, Hans Timmer.
Diaconen.
Jan van Wylick, Mr. Abraham de Schilder, Willem
van Essen, Harmen van Uchelen.
’
16 Dec. 1627.
Cancelaer Marten Goris, Jan Dibbets, Frans Cock, Aleff Gorens,
Ulderick Bluylant, Harmen Boom,
Diaconen.
Dries Roeloffs, Daniel Sas, Willem Tulleken, Evert
Gerrits.
1628.
Dr. Schimmelpenninck,
Dirryck Dibbets, Secretaris Willem van
Harx, Huybert Hendrikx,
Gysbert Engelen, Jan Janssen, boeckverkooper.
Diaconen.
Ryndert van Brienen, . . . Harskamp, Ryck Wynen,
Huybrecht Driessen.
20 Dec. 1629.
Raetsherr Bemmel, De Rector van de Latynsche School, Doctor Schutten, Gerlich van Lennep,
Willem van Essen, Hendrik
Brouwer.
1631.

Henderick
van Essen, Rhaet ende Richter tot Arnhem,
Carel
Bentinck, Rhaet en Burgemeester tot Arnhem,
Robert van Arnhem, rhaet ende rekenmeester,
Dibbel van Uchelen, Dirck Ham,
Mr. Willem Evertzen.
Diaconen.
Harmen van Uchelen, Jan Jordens, Ryck Snellenburg, Henderick Michiel%
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Raetsheer Glimmer, Griffier Johan Sluysken, Johan van Ommeren, Gerrit Wyntges, Alert Goossen, Jacob Schevichaven.
Diaconen.
Daniel Sas, Evert Gerritse, Engel Bongaert, Jan
van Biesen.
16 Dec. 1633.
Schimmelpenninck,
Burgemeester Johan Everwyn, Gysbert Hendriksen, Peter Verstegen, Evert van Harskamp, Jacob Bolck.
1634.
Raetsheer Johan Kelfken, Burgemeester Evert Sluysken, Secretaris Hendrick Versteegen,
Gysbert Engelen, Willem van Essen,
Reyner van Brienen.
Diaconen.
Willem Teulleken, Thomas Rhoer, Jan Cloeck, Engel Bongaert, goutsmit.
1635
Bartolt van Gent, heer tot Mevnerswy-ck, rekenmeester, Hendrik ’ van Essen, burgemeester,
Johan Sluysken, griffier, Gysbert
Coets, docto medic, Willem Evertsen, kopersslager, Harmen van
Uchelen.
Diaconen.
Doctor Arnoldus Penning, Jan Shoeren, bontwerker,
Jan ter Dool, apothecar, Jacob Muys.

\

1636.
Raadheer Glimmer, Burgem. Evert Everwyn, Dibbets van Uchelen, Secretaris Harn, Aloff Goossens, Daniel Sas.
Diaconen.
Engel Bongert,
Jan Jordens, Engel Kreyvanger,
Arendt Tulleken.
1637.
Raedheer Essen, Jan van Ommeren,
ter Versteegen, Huybert
Hendriksen,

De Rekenm. Arnhem,
Hirrich Ham.

Pe-

22 Dec. 1611.
’
de Vrede, Adam Dibbetz,
Doctor Everhat Potaro, Wilhelm
apotek, Gerrit Boom, Brant van Giet, Henrick Bruinlocht.
Henrick van Eek, Jacob van Schevichhave,
Alef
Diaconen.
Jordens.
20 Dec. 1612.
Doctor Martinus Vregori, raetsheer, Carl van der Sande, audi- )
tor, Egbert van Witte, burgemeester,
Henick van Berck, koekenbacker, Frans Koek, Jan Maes, bierbrouwer.
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Diaconi.
Jan Snellenburch,
busschenschwett,
Jacob Bollick.
chirurgin, Jan Benharts, blauverver.
Diaconen.
Gerrit Herberts, Gerrit Noey, Hendrik . . . . ,, Evert
van Ham.
1638.
Burgemeester Henqc van Eek, Griffier Johan Sluysken, Auditeur Dr. Dirk van de Sande, Johan Jordens, Engel Bongarts,
apothecar, Gerrit Herberts.
Diakonen.
Evert Gerritsen, Engel Bongarts, goudsmit, Hendrik
Coets, Johan Hoppenbrouwer.
14 Dec. 1639.
Raetsheer Johan Kelfken,
Hopman Gysbert Engelen, Dirk van
Biesen, Willem Everts, Jan Sweren, Ryck Wynen.
Diaconen.
Otto Engelen, substituut griffier, Dr. Jacobus Mey.
1’ ,
lingius, Peter Bolck, Jacob Huijberts.
12 Dec. 1640.
Raatsbeer Carel Bentinck, Rekenmeester
beide burgemeesteren.
Johan van Ommeren,
Peter Verstegen,
David Zas, Diakonen,
Tomas Roer, Hendrik Michielsen,. Willem

Robert
Gijsbert

van Arnhem,
Hendriksen,

Cock, Jan Alerts.

I 2 December
1641.
Rekenmeester Schimmelpenninck,
Burgemeester Abraham Tul,letsen, Doctor Gijsbert Coets, Jacob Bolck, Harmen van Uchelen,
Jan van der Poel.
Diaconen Dick Rijcken. Lubbert
Omgrove, Evert Willemsen,
van Hern.

IO Dec.

1

1642.

Raetskeer Burgemeester
Hendrik
van Eek, Louys de Voogt,
Jacob Loep, Wynand van Radtingen, Evert Gerritsen.
Diaconen Gijsbert Cloeck, Jan van Biesen, Abraham Muys, Gerrits.
26 Dec. 1643.
Reckenmeestcr
Casijn van Bemmel,
Burgemeester
Everhard
Everwijn, mombior van Gelderlandt,
Willem van Harn, secretaris,
Gerrit van der Velde. Engel Bongaerts, Hendrikszoon,
Doctor
Jaobus Meijlingius.
Diaconen. Tommingh,
Willem Craeyvanger, Berent Harskamp,
Arien Michielsen,
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16 Dec. 1644.
Raetsheer Carel Bentinck, Jan vaa Ommeren, Wilhelm Tulleken,
hopman, Otto Engelen, substituyt griffier, RijckWijnen, Namen Boom.
Diaconen. Peter Sluysken, dermedicinee
doctor, Jan Hoppenbrouwer, Gerrit Bongaerts, Harmen Aertsen.
13 Dec. 1645.
Raedheer Kelfken,
Burgemeester Johan Dibbets,
Ouderlingen.
Peter Versteegen, Jan Jordens, hopman,
Diryck Ham, Engel
Bongaerts.
Diaconen. Pieter Bolck, Jan Allers, Harmen Breechevelt. Jan
Engelen, apothecär.
12 Dec. 1646.
Rekenmeester
Hendrik
van Essen, de Burgemeester
Willem
de Vrede, de commissaris Evert Huygen, Doctor Gijsbert Coets,
Johan van de Poel, Gerhard Noeij.
Doctor Godefrydus Hoingius, OseDiakenen. Jacob Huyberts,
wolt Wijnen, Evert Wilbrenninck.
21 Dec. 1647.
Raedtheer Dideryck van Bemmel, Burgemeester Everhard Sluysken, Jacob Bolek, Jacob, Engel Bongaerts, Doctor Otto Engelen.
Evert Tulleken,
Herman van
Diaconen.
Lubbert Omgrowen,
Schevickhaven,
Jacob van Rysselbergen.
17 Dec. 1648.
Rekenmeester
van Keppel,
Burgemeester
Everwyn de Olde,
Daniël Sas, boschmeester, Doctor Jacobus Mey-lingius, Arent Tulleken, Stadtrentmeester,
Doctor Godefridus Hoyngius, advocaat.
Everwyn,
Pieter Coets,
Diaconen.
Wilhelm
Cock, Wilhelm
Dirck Dlock.
I 5 Dec. 1649.
Burgemeester
Hendrik van Eek, Peter
Raedheer Wijnbergen,
Versteegen,
Ryck Wynen,
Secretaris Coets, .Gysbert Cloeck.
Diaconen.
Barendt van Harskamp,
Abraham Muy-s, Hendrik
van de Water, Jan Schas.
14 Dec. 1650.
Rekenmeester
Schimmelpenninck,
Borgemeester
Evert Everwijn, momber,
Johan van Ommeren,
Johan van de Doel, Hans
Jacob Aenschutt,
Johan Hoppenbrouwer.
Diakonen.
D. Josias van Harn, Dr. Arent Tulleken,
Hendrik
van de Velde, Arie Herbertsen,
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13 December
1651.
Frederyc k van Essen, raedt ende rechter van Arnhem en de
Veluwenzoom,
Alexander Bentingh,
burgemeester
van Arnhem,
Otto Engelen, griffier,
Willem van Harn, secretaris, Lowijs de
Vooght, Johan Jordens, burger hopman.
Diakenen.
Eevert Wilbrenninck,
Arien Michelsen, Gerrit van
Vinselar, Gerrit Gaymans.
II
December 1652.
Rekenmeester
Bemmel, Burgemeester
Sandem, Dirck Ham de
Olden, Willem Eeverwijn, ontfanger, Thomas Roer, Peter Bolck.
Diakenen.
Willem Kreyvenger,
Dirck
Black, Gysbert van
Brienen, Lambert van Campen.
21 Dec. 1653.
Raetsheer Gerhard Casyn van der Hel, Burgemeester Wilhelm
Huygens,
Doctor
Gysbertus Coets,
Jacob Kemp, stadtsrentmeester, Doctor Arnold Penninck, Herman Worm, hopman.
Diaconen.
Oswalt Wijnen,
Herman van Schevichaven, .johan
van der Velde, Johan Berents.
17 December
1654.
Rekenmeester Lambert van Keppel,
Burgemeester Wilhelm de
Vree, Ryck Wijnen,
Gerrit Noey, substituije
griffier,
Docto
Hoying,
Berent Hartskamp.
Diaconen.
Jan Engelen,
Jacob van Rijsselburgh,
Jacob van
Hans, Gerrit Verhuijl.
15 December 1655.
Johan VVijnbergen, raedt, Henderick van Eek, burgegemeester,
Henderick
Versteege, secretaris, Willem Kreyvenger,
lieutenant,
Geraerdt van Vinceler.
Diakonen.
Adriaen Harberts, Henderick van de Velde, Derck
Ham de Jonghe, Aelbert Hansen.
13 Dec. 1656.
Reekenmeester
Alexander
Schimmelpenninck,
De heer Momboir en Burgemeester
Everard Everwijn, Otto Engelen, griffier,
Peter Verstegen, rentmeester,
Johan Jordens, hopman,
Doctor
Josias van Harn, secretaris.
Diaconen.
Johan R as, Everhard Gaymans, Joannes van Campen,
Joannes Cotier.
12 Dec. 1657.
Raetsheer Melchior van Hoof,
Burgemeeste Dideric van der

.

t
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Sande, Engel Bongerts, goutsmit,
Dr. Arnold Tulleken,
Dirk
Black, Otto van Ryswyck.
Diaconen.
J o h an van der Velde, Johan Berents,
Dr. Gerrit
Muys, Johan van Rijsselbergh.
Dec. 1658.
Reckenmeester
Bemmel,
Burgemeester
Brienen,
Jonckheer
Herman
van Delen, Ontfanger
van ‘t quartier
van Veluwen,
Daniel Sas, bosmeester, Willem Cock, besiender, Willem Menthen,
secretaris.
Diaconen, Gerrit Verkuyl, Joannes Pempel, Jacob Raven, Hendrick Otters.
I I

Ig Dec. 1659.
Henderck
van Essen, raet ende richter, Alexander Bentinck,
burgemeester, Commissaris Evert Huy-gen, Herman Worm, hopman,
Willem Everwijn, ontfanger, Oswalt Wijnen.
Diaconen. Derck Hans de Jonge, Albert Hansen, Dr. Willem
Tulleken, Willem Muijs.
13 Dec. 1660.
Lambert
van Keppel, rekenmeester,
Willem de Vrede, burgemeester, Godefrydus Hoingius, den beyden rechte doctor, Berendt
Harscamp, luytenant,
Evert Wilbrenninck,
vaendrigh, Dr. Johan
op den Oordt, leen-g.rifier.
Diakonen.
Joannes van Campen, Joannes Coetier, Peter van
Rijswijck, Horatius van de Valde.
14 Dec. 1661.
Georgh Ripperda,
raetheer,
Jacobus Everwijn,
burgemeester,
Lambert van Eek, momber, Wilhelm Creyvanger, hopman, Everhard van Vinceler, Johan Tulleken, dijckmeester.
Diakonen. Jan vvn Rijsselburgh, Ambrosius Sluyfsken, Jacobus
Woltingh,
Isaac van Geelkercken, landtmeter.

13 Dec. 1662.
Johan van Gent, reekenmeester,
Hendrik van Eek, burgemeester,
Hendrick Coets, secretaris, Gerrit Gaijmars, Hendrik van der Velde,
Herman van Sc hevic khaven.
Diaconen. Jacob Raven, Jacob van Dam, Joannes Pempelhou,,
Hendrik Otters.
12

Johan

Dec. 1663.
van Wijnbergen,

raedt,

Willem

Huygen,

burgemeester,

8,

GESLAtHT-

EN

WAPENKUNDE.

171

Gijsbert Hoeck, hopman, Jan Engelen, ontfanger, Adriaen Michielsen, Mathys. Fheren.
Diaconen. Willem Muys, Abraham Coets, Roelof van de Velde,
Alof Berendts Brouwer.
IO Dec. 1664.
Rekenmeester Alexander Schimmelpenninck.
Gijsbert van Brijnen,
Gijsbert Coets, Peter Bolck, Peter Versteegh, secretaris, Rerman
Brecheveldt.
Diakenen, Berent Otters, Derck Tulleken, Arendt Raven, Reinder
Munter.
16 Dec. 1665.
Raetheer Gerhard Casijn van der Hell, Alexander
Bentinck,
burgemeester,
Otto Engelen, griffier, Arnold Tulleken,
Willem
Everwijn, Johan van de Velde.
Diakenen.
Horatius van der Velde, Dr. rohan Brantsen, Dr.
Johan Brantsen, Doctor Peter Verstegen, Pelgrum Muys, apotheker.
15 Dec. 1666,
Johan van Gent. rekenmeestes, Johan op de Noort, burgemeester,
Dr. Josias van Harn, secretaris, Derck ‘Ham, besiender, Jan Ras,
Joonnes Cotier.
Diacenen. Derck, Jan Leppingh, Jacob Lomberts, Arent Nagel.
14 Dec. 1667.
Raetsheer Qiederich van Elst, Burgem. Arnoldt van Eek, Dr.
Godefride Hoingius, Johan Engelen, ontfanger, Adriaen eHrberts,
vaandrager, Jacob Huyberts.
Diaconen.
Roedolf van de Velde, Adolf Beerndsen, vaandrager,
Arent Vermeer, Jacob van de Velde,
12 Dec. 1668.
Philips van Goltstein, rekenm., Willem Huygen, burgem., Dr.
Johan Brantsen, Dr. Peter Versteegh, Willem Muys, rentm., Dr.
Antoni Foiert.
Diakonen.
Abraham
Coets, Joannes Ribbius, Jaques Lansel,
Joannes Pechman.,
.
12 Dec. 1669:
Frederik van Essen, raedt ende rechter, Willem Huygen, burgemeester, Everhard van Vinceler, Willem Tulleken, Johan Beren ts, Aelbert Hansen.
Diakonen.
Berent Otters, Reynder Munter, Daniel de Gimmer,
Evert Joosten.

.
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IO Dec. 1670.
Jcobus Everwyn, burRudolphus van Ommeren, rekenmeester,
gemeester, Willem Everwyn, ontfanger,
Berent Harskamp, hopman, Gysbert Hoeck, hopman, Jan Tulleken.
Diaconen.
Arent Nagel, Jan Leppinck, Gysbert Tulleken, Dirck
Bolck.
16 Dec. 1671.
Raetsheer Georgh Ripperda, Johan Bransten, burgem., Dr. Matthys Veeren, Herman
van Schevickhaven,
Peter van Ryswyk,
Adriaen Menten, secretaris.
Diaconen.
Jacob Lamberts,
Jacob van der Wolde, Gysbert
Hoek de Jonge, Harmen de Gimmer.
14 Dec. 1672.
Johan van Gent tot ‘Winssen, raedt ende rekenmeester,
Jelis
Peter
Bolck,
Gerrit
Gaymans,
Horatius
Everwyn, burgemeester,
van de Velde, Joannes van Campen.
Arndt Vermeer, Johannes Rechman, Jaques Laneel,
Diakonen.
Peter Hagen.
13 Dec. 1673.
Raetsheer Diederich van Essen, Johan op de Noort, burgem.,
Otto Engelen, griffier, Dr. Josia van Harn, secretaris, Evert Wilbrenninck.
Adolph Berents.
Diaconun. Daniël de Gimmer, Evert Joosten, Wijnandt
Oosterdijck, Baltus van Eijl.
12 Dec. 1674.
Rudolph
van Ommeren,
Johem van Arnhem,
Cots, van de
Velde, Herman van der Well, Herman Hansen.
Diaconen. Joannes Ribbius, Gijsbert Tulleken,
Derck Bolck,
Gerardus Harlyus, med. doet.
18 Dec. 1675.
Alexander Bentingh, raetsheer, Pieter Verstegeu, burgem., Gijsbert Hoeck, hopman, *Herman van Schevickhaven, Joannes Cotier,
Jan Leppinck.
Diaconen. Johan Prederick Hagen, Dirck Willems, Wilhelm
Holtius.
16 Dec. 1676.
Adolf van Baar, heer van Brantsenburg,
raad en rekenmeester,
Hermanius Koets, burgem., Dr. Willem Tulleken, Gerrit Gaijmans,
Horatius van de Velde, Reinder Munter,

.
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Diakonen. Gijsbert Kleek de Jonge, Dr: Lybert van Gruthuisen,
Johan Spoltman, Peter Bolk.
22 Dec. 1677.
Lucas Willem van’ Essen, Raat, Burgemeester Arnoud van Ek,
gecommitt.
ter General., Peter Bolk, de oude, Hopman Willem
Muis, rentm., Henrick Otters, secretaris, Johannes Hekman.
Wynand Oosterdyck,
Baltus van Eil, Deter Hagen,
Diakonen.
Daniël de Haas.
21 Dec. 1678.
Johan van Gent, rekenm., Johan van Arnhem, richter, Jilles
Arnoldt
Tulleken,
med. doet.,
Evert WilEverwijn, burgem.,
brenninck, hopman, Joannes van Campen.
Diaconen.
Dr. Rychmyn Wijnen, Petervan Dans, rentm., Abraham, . ., Willem, . .
13 Dec. 1679.
Bernhard van Weeden, raetheer,
Adriaen Menthen,
burgem.
Roelof van der Velde, Evert Joosten, Gysbertus Tulleken, Johan
Dibbius.
Diakonen.
Willem Holstius. Dirck Willemse Walburgh,
Hendrik van Baeydn, Diderik Bronwer.
11 Dec. 1681.
Dr. Arnold Goerman, uit Nimwegen, Dr. Hubert Herberts, burgemeester,
Reinder
Munter,
Jacob Lamberts,
Dirck Bolck,
Wybrant Oosterdyck.
Diaconen.
Daniël de Haes, Hendrick
Willem van Ruyven,
Joost. . ., Roelof Croon.
22 Dec. 1683.
Thilman
Groothe raedt, Johan van Arnhem, Johan Spoltmans,
Dirck Willemse Walburgh.
Johan Reckman,
Diakonen.
Hendrik ven Baijen, Hendrik Brouwer, Steven van
Kruchten, Everhard van Loo.
22 Dec. 1685.
Raetsheer Hel tot de Wiltbaen, burgemeester Coets, Jhr. Coenraad van Wijnbergen,
Gysbert
Cloeck,
Dr. Jacobus Coets,
Dr. Richard Wijnen.
Diakenen.
Joost Krieger, Roelof Croon, Dr. Peter van Eigel,
Dr. Justus op ten Noordt.
II
Dec.
1687.
Johan van Gent, reeckenmeester,
Berent Harskamp, burgem.,

Y’
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Muis, Hendrik
Johan Hendrik
van Bassum, Wilhelm
van Ruiven, Peter Bolck.
Diaconen.
Jan Cock, Peter Otten, Lambert Zantdyck,
van Emmenes.

Willem
Huibert

GRAFZERKEN
in de Kerk

van het klooster

van St. Agatha

bij Cuijk.

Reeds eerder, in de Maasgouw van 188 I, blz. 582 e.v. zijn
eenige zerken beschreven, welke zich bevinden in het Kloostcv
der
Kruzsheeven te St. Agatha
bij Cuijk aan de Maas.
Door den Mag: Generaal der orde welwillend in de gelegenheid gesteld ‘om die zerken over te teekenen, is het mij gebleken,
dat die opgave onvolledig
en gedeeltelijk ook/ minder juist is,
terwijl omgekeerd
een zerk is opgegeven, welke thans onder de
banken ligt en enkele andere gedeeltelijk daardoor bedekt zijn.
In het geheel liggen er thans nog 15 zerken, waaronder een
onherkenbaar
onderstuk van een zerk, terwijl in den kloostergang
nog eenige wapens op glas in lood hangen van gewezen priors.
Als kenmerk hebben deze in een schildhoofd het kruis der orde
n.m. breedarmig, de vertikale arm rood, de horizontale wit. (Vergelijk ook Nrs. 6 en 10.)
De fraaiste, nog vrijwel ongeschonden,
liggen in het priesterkoor naast elkander, zijn geheel zichtbaar, grootendeels
in laat
Gothischen stijl en werkelijk prachtig uitgevoerd.
Zij behooren
ongetwijfeld
tot de mooiste exemplaren die men in de Provincie
vindt en zijn van de geslachten Sc?ze& van Nydeggen
en WylacR
of wyzic/Q.
Beginnende
aan den Noordkant,
vindt men dan de volgende
zerken.
Van de opschriften enz.‘ is het tusschen 2 haakjes geplaatste onzichtbaar, afgehakt of gebroken.
I.

(Torck).
Gothische zerk. Hoofdwapen:
7 ruiten
schildhoofd.
Helmteeken : antieke vlucht.
Twck

jaey
dach

ons (heren)
ìz jhzìo.

Kwartieren

(3-2-1)
met
Randschrift:

een
Int

M VL ede
VIZ sterft
Goedart . . . . den VII
bidt Got uoìr die zìd een pater nr.
: R. boven Twck, R. onder ZI. Gef$zert, (3 rozen

*
l

/
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met schildhoofd),
L. boven BY@ZS of BY~TU (een muuranker), L. onder v. Summeren i’ De beide laatste onder de
banken.
2. Onkenbaar fragment.
Volgens Maasgouw 188~ aldus:
3. Geheel onder de banken.
Randschrift : Int jaer ons heren MCCCCLXIXIIII
opten Vl1
dadi ìnden Meert stetft van der Donck WìZZems kuysvrouw
van Merwyck bid voìr de ziel.
R. kwartieren des mans: v. Merwyck (doorsneden van hermelijn op groen) en Kessel (ruitenkruis (5) rood op zilver).
L. die der vrouw: van der Donck (doorsneden van hermelijn
op goud) en Pz’eck (zilver met een rood kruis). De kleuren
zullen wel niet aangegeven zijn, Hoofdwapen
en Helmteeken zijn vergeten.
4. Grootendeels, onder de banken.
Ovaal hoofdschild
(gekeperd (8)). Helmteeken
niet te zien. Alleen de beide onderste kwartierwapens
zichtbaar.
R. Arkel (gekanteelde
balken).
L. Saarwerdeti (een adelaar) (respectievelijk rood op zilver en zilver op zwart).
Randschrift:
(volgens de Pubdicatìons etc. zie aan het slot).
(ht jaer ons keren MCCCCXC Vr) op Sìnte Matkeus dada
sterf jofer
Margaretha
&ckteY (tot Egmont bidt gat voìr
dìe .2ìfZ).
Zij was de echtgenoote van Goed& Turck bovengenoemd.
De niet zichtbare kwartieren zijn : Egmond (a. b.) en Meurs
(goud met een zwarten dwarsbalk).
5. Grootendeels
onder de banken en vrij afgeloopen.
Op den
rand :
(Int jaer . . . , . X Vc XL0 den 111 da& &+
sterf. . . . .
va Gronstezjn genat ia Wylach (Ott. vä Wylachx. kuisvrou
gewest vrow t Grìbì@orst g&teyn
Drossetigiz v. Gj.
’
Op de hoeken de zinnebeelden
der 4 evangelisten,
In
het midden als hoofdwapen
WqZach Gromte+
waarvan alleen het vrouwendeel L. te zien is, n.m. een hartschild,’ vergezeld van 3 leliën (2-1).
Helmteeken : vederbos ? vlucht ?
6. Eenvoudige
zerk, zonder eenige versiering, behalve het ordenskruis in een cirkel bovenaan.
Opschrift:
Gérart GoZì ex prìore Maeseke Ao. 1647 XX Feb. Prior
S. Agatkae oóyt Ao. MDCL XVII
Nlay.
(2-1)

,
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7. Gothische
zerk, voor
een deel onder
de banken.
Hoofdwapen : Hf+n,
een ster (6).
de
ster
tusschen
Helmteeken
:
antieke
vlucht.
Kwartierwapens
(boven afgehakt)
waren Hc~+z
en vniz EYP (het geblokte
schuinkruis)
onder R. 3 ossenkoppen (2-1)
die TJ. J5’~~~z~~zzpZ.J
zouden
moeten
zijn cn ll. a. lfckerez (een kruis).
Randschrift
: /at
O’aer
om
~‘YL’IZ)
dfcC
CCC c~zcz’r- L~V U!CJL
x dach ihzh? Afril
sfcrfs ~U~L~Y fjiZZq-;d
~it’~??zm ~LZJL vaJl
Eerps Laìsvyouw
6ìdt . > . . dc . . . , .
Volgens
het Armorial
zou v. ~ow~zt~l
,; addaa~s
voeren,
doch op de zerk staan beslist OSSEJILY~~~L~JI,
vermoedelijk
dus
het wapen
van een ander geslacht.
De volgende
zerken
liggen
in het priesterkoor.
8. Eenvoudige
zerk, in het midden
een lint lvaarop
BIZcqzlìscnt
ipz pncca
nog leesbaar
is. Op den rand,
gedeeltelijk’
uitgesleten : . . . . . Fuìus
domus /zìc s@u/tz~s . . . . , Aqztstz
ob.
wXs. PR. Thcodoy Lormzn.
g. Fraaie
zerk,
2 kolommen,
een frontespice
ondersteunend.
Hoofdwapen
in overgangsstijl
bVyZack (keper
vergezeld
in
den voet van een ring).
Helmteeken
: uitkomende
drakenkop
en hals naar L. gewend
met pqZfo/g
en een schildje
aan
den hals als het hoofdschild
(L17ylack Gók Wj’lich).
Helm
gekroond.
4 kwartierwapens.
Boven
R. Itylcrck
(a.b.), L.
SCJCP~JC,& Onder
R. BqZdtlt,
L . S~J~OOJC~Z~P~X~JZ (zie later voor
deze drie,
De namen
staan er boven.
Op het frontipice:
Drie pc$e pace yccji S&G~ m’a.
Tob. ,; 6.
Op een cartouche
onderaan
:
IJzt ]*aCY
ons
hcYcJ2
k! VCL 1711 &ic
~1~111 dm-h
YuJlii
stc~f
Ot. vac WìZack Htw
tot GYihbin~on-t
t~ud~’ GJ,OLS~LJ~~~Z
Lku~st.
Deze Otto was de zoon van Christofi~l
en liZz’.saUct~ v.
Gronsf&
straks genoemd.
10. Eenvoudige
kerk met wapen
in ovaal,
omgeven
door een
bladerkrans.
.
Wapen
gedeeld : a een dwarsbalk
vergezeld
in het hoofd
van 3 hamers,
stelen
omlaag,
naar L. hellend ; en in den
voet van 3 gestengelde
bloemen
uit een heuveltje
komend.
b. 3 hangsloten
of handboeien?
(2-1).
Sehildhoofd
met het
Vergelijk
V~yLm’m
vm
LstucZd.
Op de
kruis
der orde.
bovenste
cartouche:
HIC. CVBAT. HENIIICVS.
SACKI. DECVS.
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INGENS.
Op de onderste cartouche: CIA. VIRTVTIS,
RELLIGIONIS. APEX. 18 FEB. 1647 LOES. WALTERI
VERHEIEN
(hier met N). Op den rand: Reverendus
adfh?. pater ac.
dns. dns. I!.?envzCus Walteri
Verhez’e (zonder N.) . : . . . UìUS
donzus prior 29 annis + SUO.patri posuit.
Wat de groote
letters .voorstellen is onbekend.
ORDINS.

11

. Gothische zerk. Hoofdwapen
Wylack
(keper in den voet
vergezeld van een ring).
Helm gekroond.
Helmteeken : uitkomende, naar L. gewende drakenkop en hals met schildje
er aanhangend als boven.
Kwartierwapens : R. boven Wylack
L. boven van Hessen (hartschild vergezeld van 3 arrebellen
(2-1).
De onderste is versleten.
R. onder BqZant
(een
kruis).
L. onder valz Wacktendortck
(een lelie.) Randschrift :
lnt jaer
ons heren &iCCCCCXXI
opten X VlIJ
dadi
inden
Mey Z sterf
Crìstofel
van Wylack
droesset van Gennep, bidt
Got voì~ aìe zzeil een p. n. Hier en daar versleten,

Tc?
--.

Gothische zerk. Hoofdwapen
gedeeld : a. WyZack. ‘b. Sdzenck.
Helm gekroond,
helmteeken : uitkomende
leeuw. Kwartierwapens : R. boven Schenck L. boven Schanauwen
(2 gekanteelde dwarsbalken
en 3 meerls naast elkaar in het hoofd).
R. onder Hartefelt
(een omgewend staand hert, linker voorbeen omhoog) L. onder van Keeken (kruis vergezeld in I en
2 van een meerl.)
Randschrift : Int jaer
ons heye MCCCCLXXXIIII
opten
XXIX
dach in den
Nydeggen
Chrìsto#eZs

Oest ster-8 joncfr.
Rìtsart
Schench va
van
Wylacks.
huìsvvou
bidt Got voìr

-

aìé zielZ.
13. Gothische

zerk.

Hoofdwapen
gedeeld. a. Schenck.
(leeuw),
z. d.) Helm gekroond. Helmteekken,
uitkomende leeuw Zn,front,
Kwartierwapens.
Boven R. Schenck.
Boven L. Scho9tauwen.
Onder R. Hartepld.
Onder L. v, Kecken.
Randschrift : 1~ . jaer,
ons. HeTe , MCCCCXCI.
opte . Xx1111.
b. (Schonauwm

dd.
Heer

vande . Mey . sterf.
, tot. WaZheek . bidt.

Joha . Schenck . va . Nydegge
got . voer , {ìe . zieZ.

. yìtter

.

14. Gothische zerk. Hoofdwapen
gedeeld. a. Schenck, b. v. Oest
(zie verder). Helm gekroond.
Helmteeken : uitkomende
omgewende leeuw. Kwartierwapens
als No. 14. Randschrift.
Int
1921

. jaar

, ons . keren

. MCCCCCXXVI

. opten

. V . dach
12

.
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Ar& . Schenck . va. Nydz&&
. heer van , Hel. tot . JZìddeZer . biat . v . d. 3ìeZZ.
zerk. Hoofdwapen
grdeeld. a. Schewk,
b. v. Oest

Zenrazj’ . drosx

I 5. Gothische
(schuinbalk en blokjes). Helm gekroond.
Helmteeken : uitkomende leeuw. Kwartierwapens:
Boven R. Schenck, boven
L. v. Oìst of v. Oest (een R. schuinbalk, vergezeld van 6
blokjes in den zin van den schuinbalk
geplaatst 13-3).
0nder.a
Onder R. Scho~zauzweu ; maar de meerls 1, gewend.
Vermoedelijk
zj.
Horrenz
genarznt
L: eert rechter
schuìnbalk.
Schyam?
Randschrift : Int. . Iker . o?zs. &ren . MCCCC . e&e
11. oFten . XV
Scheuck . doc/rtcr

. dach . valt . den . April.
sterf.
. vh . Oest . bidt . voìr . de . zìel.

jofey

. Isabel.

N.B. Op al deze zerken staat tusschen elk woord of getal
een klein klaverbla
of een ruit.
Vergelijk voor nadere bijzonderheden
voorts de Maasgouw
voornoemd
en Publìcatìons
de la socìété hìstorìque
et archéolloggìque dam Ze a?zdc& a% Limburg 36” jaargang Igoo waarin
de toenmalige
kapelaan te Wel1 &?. J. JamseIC eene beschrijving der zerken geeft met interessante genealogische
aan teekeningen.
De hierin voorkomende
onjuistheden
zijn
voor zooveel mogelijk hier verbeterd.
Te Lugk liggen in den toren der oude R. K. Kerk waartegen de nieuwe aangebouwd is, nog een achttal zerken, die
behalve eenige helmteekens, geheel zijn afgeloopen.
Van de
opschriften is Gets meer te zien.
STEENKAMP.
Ginneken, Baronielaan 3 5.

De Grafboeken der Kloosterkerk
zijnde

een

aanvulling
J. C. VAN

op de registers
DER MUELEN,
Nederlandsch

te WGravenhage,

der graven
in de Kloosterkerk
uitgegeven
in het Algemeen

Familieblad

medegedeeld

van

door

1887.

door

W. BARON SNOUCKAERT VAN SCHAUIBURG.

(Voortzettìng

en slot

van

Nav.

LXX,

14.)

1X Regel.

No. 21. den 22 April 1805 overgeboekt op de naam van Mejuffrouw EZìsabeth ;Sclrorer uit kragt van de acte van koop,

’
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mede

voor haare drie zusters Jacoba MagdaZena,
CZara Joen Johanne Ph7zjyha
&/zoyer, op dato dezes getekend,
Mit
en aan mij als rentmeester geëxhibeert en overgelevert.
regel
sovergebragt
in
deze
grafstede
het 15de graf in de I DDE
het lijk van Cathariza
Cornelia
Schorer,
begr. d’ rg Mey 1807.
den 6 April 1809 ‘s morgens begr. Clara Johanlia
Schorer.
den 7 December 1825 ‘s morgens begr. Johanna
PhiZipfine

hanna

Schorer.

den J Augustus 1826 is deeze grafsteede overgeboekt ten
naame van Jon kvrouwe Jacoóa Magdeha
Schorer.
den 3 December
1827 begr. Jacoba Magdalena
Schorer,
oud 75 jaren.
Dit graf is toegewulft.
Deze graf kelder moet volgens resolutie van H. Kerkvoogden in dato 5 April 1828 ten allen tijden voor rekening
der kerk onderhouden
en onaangeroert
blijven, waarvoor aan
de Kerk is gelegateert
een werkelijke
Schultbrief
groot
duyzend gulden.
‘s Hage, den 24 Juli 1828.
get. A. van Diemen.
No. 22.
den 18 Maart 1805
overgeboekt
op de naam van den
Heer Mr. Nicolaas
Barthodomeus
va?z Dollen
uit kragt van de
acte van koop door Heeren Kerkmeesteren
getekend en aan
mij als rentmeester geëxhibeert en overgelevert.
den 16 Mey 1804 begr. Ida Jacoba Hartìugh,
wede, van
J
Dollen,
den 22 April 1809 begr. mr. Nicolaas
Bartholomeus
vau
DolZen.

den I December 1829 overgeboekt ten name van den Heer
WìZZem Slotboom,
volgens acte van koop voor Notaris 3: 7.
Venwoeyt
gepasseert.

No.

X Regel.
dq,p g JunJ- 18 17 bij dag begraven Jacob Hendrìcus
Hoek,
geen regt.
den 24 October I 8 I 8, ‘s mol gens begraven Heyietha
Margaretha
Nolthenìzu
wede. D. J, ErberveZd.
den 23 Juny 1823 ‘s morgens begr. Catharha
Mavtz’rza
Nagelmakers
wede. .!bf~. A. W. H. Nolthenìus.
den 20 November 1826’s
morgens begraven Jacob Diodatì.
Deze grafkelder
is volgens resolutie van Hn. Kerkvoogden
2.
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in dato 7 Novb’. 1829 toegewulfd om alzo ten eeuwige dage
geslooten te blijven en de onkosten hier opgevallen door
Hr. Weesmrn van Delft voldaan op den 200 Mey 1830.
NO. 7, den 30 January 1808, de voorsz. grafstede overgeboekt
ten name van de Hoog WelGeboore Heer LTLz~~ WiZZem van
Ayha
Heer van Waerdenburg
en Herynen,
mede ten behoeve van deszelvs zuster Vrouwe Anna Catharina Elisabeth
van Nagedd van Awzssen gebore Du TOUY,
als erfgenamen
van wijlen derzelver vrouwe moeder A. C. Douarière Du Tour
van Warnzenhysen
geboren Romph, en in eerste huwelijk
gehuwd geweest zijnde aan den Hoog Welgeb. Heere Hans
WillEnz vaz Aylva, Grietman van Baerderadeel, ingevolge de
acte van verzoek op den 30 Jann. 1808 door voorn. H. W.
van Aylva getekend, en aan my als rentmeester geëxibeert
en overgelevert.
den le mey 1838 is deze kelder digt gewelft om alzo bij
vervolg van tijd ten kosten der kerk onderhouden
te worden,
Na. 8 en g, den 30 December
1807 overgeboekt
op de naam
van den Heere CnreZ KZezJn, als Executeur
in den Boedel
van wijlen den Heer Herwanus
Nicolaas van de ScFze$fer,
ingevolge de acte van verzoek aan my als Rentmeester geexhibeert en overgelevert.
den 30 July 1808 ‘s mQrgen$ begr. Gerarda van EZdik
huisvrouw van F. Halkett van Pesteraneu.
NO.
10 en 11. den 25 April 1812 ‘s morgens begr. Marz’a Catkarìna de Graaf.
den 3 Mey 1815 is voors. grafstede overgeboekt ten naame
van de WelEdele Heer Mr. Johan Anthony Schief,,baan, echtgenoot van wijlen N. C. de Graaf.*
den 2g Juny IS 16 ‘s morgens begr. Leo?zardus GrczbriFZ
Schwartz~nan .
den 6 Mey IS 17 ‘s morgens begr. Maria van der Valck,
wede, y. M. de Graaf,
den 24 July 1823, ‘s morgens begr. Marie Francoise Constance Tenar, echtgenoote van Mr. yo?zan Anthony Schìefbaan.
den 28 Juny 1825, ‘s morgens begraven Caiharina Johawza
Proot echtgenoote van Caesar Cajetanus Schìefbaan.
.
den 30 January 1826 begr. M*, pohan Ant?zony Schìefbaalz,
oud 67 jaren.
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Overgeboekt
door my ondergeschr. koster van de Kloosterkerk ten naame van Baróara Cati’zarina Schiefbaan, echtgenoote van CorneZZs Sclietxzer ten deeze door gemelde mijnen
echtgenoot
geadsisteerd Cësar Cajetanus Schiefbaan zoo voor
my zelve en als gemachtigde
van mijnen broeder Mr. Genardus Franciscus Schìefbaan, Johannes Franciscus Xaverìus
Sehefbaan
meerderjarig
en ongehuwd,
te zamen met onzen
zeer waarde broeder Cornelìs 3oannes Sch@aan, uitmakende
de eenige erfgenamen
van wylen onzen vader AL+. J7ohan
Anthony Sckìefhaan op den 25 Januari 1826 te ‘s-Gravenhage
overleden.
Uit deze alle gesamentlyke erfgenamen
van wylen voorn.
Mr.
‘7. A. Schìefbaan wordt het graf overgeboekt op naam
van Cornedìs yoannes Schìefóaan, ten behoeve der gesamentlyke erfgenamen
Den xg December
1826 is deze grafstede overgeboekt ten
naame van Cornelìs yoannes Schìefbaan, ten behoeve der gesamentlyke erfgenamen van wylen Mr. y. A. Schìefbaan.
(get.) M. van Raden.
den 12 Maart 1827 begr. een dood geboore dogter van
Cornedìs Sckq-nzer.
den IO January 1829 begr. een ongenaamde
zoon. van
Cornelìs Sckermer.
den 2 July 183 I is deze kelder digt gewelft om alzo by
vervolg van tijd voor rekening
der kerk onderhouden
te
worden.
Na 12 en 13.
(Zie van der Muelen, p. 95.)
den 3 I December
18 16 ‘s morgens begr. Camelia PhìZ+pìna hnants wede. G. ìV. RtiymveZd.
den 20 Mey 18 17 is de voors. grafstede overgeboekt
ten
name van Jonkvrouwe
Cornedìa P&‘Zz$@za van Hedsdìngen,
mede ten behoeve van Jonkv” Anna Maria van HeZsdìngen.
den 8 October ‘s morgens begraven CorneZìa PhìZìp~ìna van
HeZsdìng~n.
den I 5 October 18 18 is deese grafsteede overgeboekt
ten
name van Jonkvrouwe
Anna Maria van Hedsdìngen.
den 31 Octo,ber 1818 ‘s morgens begraven Anna Maria van
Helsdingen.
den 22 April 18 19 is deze grafsteede weder overgeboekt

.
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den WelEdelen
geboren
Heer ConzeZis valz
der
Uudc~meuZea
wonende
te Amsterdam.
den 20 Maart
1838 is deze kelder
digt gewulft
om alzo
bij vervolg
van tijd ten koste der kerk onderhouden
te worden.
15. den 24 december
1807 overgeboekt
ten naame
van de
Heer ~o~~znncs ~osc~s/zus 7u1ziq,
ingevolge
acte van verzoek
aan mij als rentmeester
geëxhibeerd
en overgeleverd.
17.
den 12 Juny 18 IO begr. ‘s morgens
MY. Lauzbcvtzu
3uZius
Vityi?z~a, geen regt.
22.
den 5 Maart
18 17 ‘s morgens
begr. ~ohawa
Gciszwit.

X1 Regel.
I.
(Zie v. d. M., p. 102.)
Lees voor
Johanna
Margaretha
van den Hovert : Honcrt.
No. 2 en 3. den I I Juli
1796 de voors. grafstede
overgeboekt
op de naam van de Heer MY.
rn?l Co?*?JcZiS Bzítler
OcKerss~.
commis
ter reekenkamer
van zijne
Majesteit
de Koning
van
Holland
in qualiteit
als eenige
erfgenaam
ab intestato
van
wijlen
zijn WelEds
Broeder
den Heere
~IY. Cornelis
Jacob
OcKersc
in leven
rentmeester
der Graafelijke
domeinen
en
geestelijke
goederen
en ontfanger
van ‘s Lands
middelen
over
de steeden
en landen
van Asel
en TerNeusen,
ingevolge
de
acte van verzoek
door
voorn.
Heer
en Mr. yan
CorTzeZis
Butler
OcKcr.se getekent
en aan my als rentmeester
geëxhibeert en overgeleverd.
Den
30 April
1817 begr.
‘s morgens
Coylzclia
yacob EeZ.
ï:
A.
Rztttm,
geen
regt.
sind$, wede.
den 23 JLI~>~ 18 Ig is deze grafstede
weder overgeboekt
op
de naam van Mevrouw
~ohnmza
Krnst
weduwe
yan Covnelis
Ru fier Oclersc.
den I I October
I 823 begr. ~o/L~nn
h’rnst.
1824
is
deeze
grafsteede
weder overgeboekt
den 14 Junyten naame
van ~czcob Adyianus OC~EYSC,consul.
No. 4. den 2 October
I 8 I 5 is deze grafstede
overgeboekt
ten naame
van den Heer
Gt~rrit
Loef,
ingevolge
de acte van koop op
dato dezes getekend,
en aan mij als rentmeester
geëxhibeerd.
den 6 October
18 15 begraven
bij dag Theodora
Toomid,
huisvr.
van Gerrit Loc%f.
den 23 April
18 17 begraven
bij dag Gerrit
Loef.
No.
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den 26 April 18 17 is deeze grafsteede overgeboekt
ten
naame van den Heer Gerrit Lu~_ijr Gz.
den 20 Augustus 1822, s’morgens begr. A~noldus bc#‘.
ten
5. den 5 Januari 18 16 is deze grafstede overgeboekt
name van de WelEerwaarde
Heer Danied Delprat, ingevolge
de acte van koop op dato dezes getekend, en aan mij als
rentmeester geëxhibeert.
den 8 Januari I 8 16 begraven s’morgens Xebecca May.
den 4 November
1819 s’morgens begraven Dnnz’el, Felix,
Marìe, Francoìs van Maanen.
den Ig Januari 1820
‘s morgens begraven Marìe PauZine
Delprat, h uisvr. van* S. L. F. F. van OZdenbarneveZd gent.
wìtte TuZZìnL?.
den 22 Junij 1830 is deze kelder digt gewulft om alzo bij
vervolg van tijd door de kerk onderhouden
te worden.
6. den 12 Maart I 8 IO s’morgens begr. het lijk van Johanna
PetroneZZa Macalester.
den IO December
181 I
‘s morgens begr. het lijk van
Mavìa Ouwens.
der. 13 December
181 I overgeboekt
ten name van den
Wel Eerwaarden
Heer Robbert Macalester Louj, ingevolge
de acte van verzoek aan my als rentmeester geëxhibeert.
8. den IO February 1808 overgeboekt op de naam van den
Heer Sebastìaan Cornelìs T?zìer?y de Bqe, ingevolge de acte
van verzoek op dato dezes getekent en aan my als rentmeester geëxhibeert en overgelevert.
den IO July 1826 begraven Judith Thìerry de Bge.
den 20 Maart 1838 is deze kelder digt gewulft om alzo
bij vervolg van tijd ten kosten der kerk onderhouden te worden,
I I en 12.
den 5 November
1807 overgeboekt
ten naame
van den Heer Johan Dìderìk van der h’mgghen, ingevolge
acte van verzoek aan my als rentmeester
geëxhibeert
en
overgelevert.
den 17 Maart 18 I 3 ‘s morgens begr. Mr. Jacob Camper,
geen regt.
den 3 February
182 I ‘s morgens begr, WìZheZm Hendrik
van Nìeuwerkerke.
15.
den 21 Mey 1816
‘s morgens begr. Jonkheer Edzard
Jacob Alberda van BZoemersma, geen regt.

,
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den 29 Mey 18 16 is deze grafsteede overgeboekt
ten
naame van de WelEdele Heer Mr. Johan Hendrik
Modlerus,
Lid van den Raad van Staate.
den 3 July 1830 is deze kelder digt gewulft om alzo bij
vervolg van tijd door de kerk onderhouden
te worden.
den zo’ July 1835 overgeboekt ten name van den Baron
Hedrik

MìZZo MoZZerus.

No. 16.

den 24 December
18 18 ‘s morgens
begr. A~Y. Willem
Noodt,geen regt.
den I I Januari 182 I ‘s morgens begr. Gerardi~a
Cornelia
Cooltiaes
huisv. van W. Bos&.
No. 17. Den 8 Maart 1305 övergeboekt op de naan van EZìsaBeth
Rì&aYd Wede. Isaac BurrieZ
ingevolge acte van versoek aan
mij als Rentmeester geëxhibeert.
den 12 Mey 18 I 2 ‘s morgens begr. EZìsabeth Ric/zatd.
den 11 January 18 19 is deze grafsteede overgeboekt ten
naame van Mr. Louis Laurens
van %uìZeTz, mede ten behoeve
van MY. Jacobus St0bad
Jame.
1830 digt gewulft om alzo bij vervolg
den 14 Augustus
van tijd door de kerk onderhouden
te worden.
No. 18 en 19. den 30 October 18 19 ‘s morgens begraven Mr.
Comeks
No.

No.

Johaiznes

vvn

Haambergen.

I

Den 29 December
1807 overgeboekt op de naam van
ingevolge de acte van verzoek
de Heer Joannes
Huygens,
in den
door zijn Ed., en de verdere Heeren Executeuren
Boedel van wijlen vr. Maria
de Bruyn
van Rìnsbeygen,
wed.
van dL?z Kerkhofl,
aan mij als Rentmeester geëxhibeerd en
overgeleverd.

22.

X11 Regel.
1, 2 en 3.
Den 24 April 1802 overgeboekt
op de naam
van den Heer Govert Franco
van SZingeZandt
ingevolge acte
van verzoek aan mij als Rentmeester
geëxhibeert en zulks
ongepraejudicieert
een yders regt.
den 13 Augustus
1808. Begr. MY.
Govert Franco
van
SZìngeZandt.

den 4 September
OP de naam van
weduwe

van

1809 is de voors. grafstede
Mevrouw
Jacoba
Catharìna

SZingeZandt.

overgeboekt
Vermeuden,
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’18s

den 17 September 18 I 2 begr. ‘s morgens den Heere SEmon
Govert Rengers.
voorts is deeze grafsteede weder overgeboekt
ten naame
van den WelEdeien Heere Mr. 3’. D. van Slingelandt.
182 I begraven Agatha van der Goes,
Den 27 Augustus
Douairière van Lodew+‘k Baron Rengers.
Den 24 1824, ‘s morgens begraven Agatha Gravinne vati
Limburg Stirum,
(oud 8 jaaren).
Den 17 Maart 1827 begr. Mr. Johan Dìderìk Barolz vat2
SZbzgeZandt, oud 62 ;aaren.
Den 14 April 1827 overgeboekt
ten name van de Hoog
Wel Gebr. Heer MY.
Pìeter Adriaan Baron van SZìngeZandt.
Den 16 Juny 1830 is dit graf digt gewulft.
No. 4. Den 17 September
1822 is deze grafsteede overgeboekt
ten naame van den WelEdelen Heer Mr. D. Fr. Schas.
Den g September 1822 ‘s morgens begraven Chrìstìna Sn&
Schas.
Den 27 December
1827 begr. Anna Maria
Dutry van
Haeften wede. Frans Willem Schas, oud 81 jaaren.
Den 4 February 1836 is deze kelder digt gewelft om alzo
by vervolg van tijd voor rekening der kerk onderhouden
te
worden.
X111 Regel.
No. I en 2. Dit graf behoort de kerk.
Ingevolge gedaane advertentiën
in de couranten van den
jaaren 1807 en toto heden toe niemand voor dit graf opgekomen zijnde, is daardoor aan de kerk vervallen.
Den 14 February 1826 is deze grafkelder verkocht aan de
Hoog EdelGestrenge
Heer, Hendrìk
Wzgazd Kìesx., Majoor
der Artillerie,
onder Directeur
van ‘s Rijks Gieterij van Metalen geschut, Ridder van het Legioen van Eer voor de
somma van agt en tachtig guldens benevens nog twaalf
gulden voor het overboeken.
Op last der kerkelijke commissie
den Inspecteur
der kerken etc.
(get.) A. van Diemen.
Den I Maart 1833 is deze kelder digt gewelft om alzo by
vervolg van tijd voor rekening der kerk onderhouden te worden.

,
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6 en 7,

Den 3 February
1838 overgeboekt
den Heer Jacob Comelis
van AFarken.

ten name van

Den 4 February 1838 is deze kelder digt gewelft om alzo
bij vervolg van tijd voor rekening der kerk onderhouden
te
worden.
XIV

Regel.

No.

Den 5 November 1807 overgeboekt ten name van Vrouwe
CaroZznc P&-oiz~~ZZcV~?L Cz~yc,&weduwe van wijlen A!Y. P. de
I~~LY, ingevolge de acte van verzoek van Haar Ed., alsmede
van Fr. vnfz Cuyck, eenige nagelaatene kinderen van wijlen
P. J. TKYZCzlyck en C. Poì~ìcr
nz~bois op den 3 November
1807
door den Heere Fr. Kzmsius
als last en procuratie van
boven gem. hebbende ondertekend
en aan mij als Rentmeester geëxhibeerd en overgeleverd.
Den 8 Maart 1809 Begr. ‘s morgens Ye. Guz’llemine COYKumnelia dc Mey, hu>rsvrouw van de Heer MY. Frederik
sìus, van Utrecht getransporteert.

NO,

3. Den 23 November
18 14 ‘s morgens
odouc Sìytema
van Grovestìns.

I.

begraven

L)OU~UEThe-

Den 24 November 18 I 5 is deze grafstede overgeboekt ten
naame van de WelEdelegeboore
Heer CarcZ Frederìc
Baron
Sìrtema . vaz Grovcstìm,
uit kragt van de acte van koop op
dato dezes getekend.
Den 2~3 April 1825 ‘s morgens begr. Gustave
Theodore
AdoZphe Siytenza van Grovestìm
(oud 2 dagen).
Den IO September 1830 digt g&vulft om alzo b)y vervolg
van tijd door de kerk onderhouden
te worden.
No. 4. (Zie v. d. Muelen bl. 124). Lees voor zo Juny 1710 1790; en voor Willemeer - WìZZcz0rzìcr.
Den 12 July 1808 ‘s morgens begr. Catharìua
Johama
Baartmam.

No. 5 en 6. Dit graf behoort kerk.
Ingevolge
gedaane advertentiën
in de couranten van den
jaere 1807 en tot heden toe, niemand voor dit graf opgekomen zijnde, is daardoor aan de kerk vervallen.
Den 2 December
1825 is deze kelder verkocht aan Mevrouw Jo?zaizna Lucretza
Valk,
weduwe van den WelEdele
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Heer
Antony van Ogten, voor de somma van agt en vijftig
gulden
benevens
nog twaalf gulden
voor ‘t overboeken.
Op Last der Commissie
Den Inspecteur
der kerken
enz.
(get.) A. van Diemen.
Den 3 December
I 825 begraven
AJZ~O?ZJ~
van Ogtctz.
Den 4 February
1833
is het lijk begr.
3 Dec.
1825 er
uitgenomen
en na de Burgerlijke
begraafplaats
gebragt.
g. Den
17 July
1807 by- dag begr.
een ongedoopte
zoon
van den Wel Eerw. Heer
Wz’llenz Ca@, (overgebragt
op den
12 Mey
1809 in het 10~ graf in de gste Regel).
Den 20 July
1812
‘s morgens
begraven
Awza I/t’illEuzixa

No.

Cizrist.

Den 30 Maart
1822 ‘s morgens
begraven
Abrahwz C/Lrist.
Den I 5 April
182 2 is deze grafstede
overgeboekt
ten naame
van den Wel Ed. Heer
Wz’ZZevz I;re&rZk
Ciirist.
10.
Den
13 Juny 1807 de voors. grafstede
overgeboekt
ten
naame
van den Wel Ed. Heer
Louis
Laurens vaz ZuyZm,
eenige
nagelate
zoon
van wijlen
den WelEd.
Heer Covnelis
valz ZuyZen, ingevolge
acte van verzoek
aan mij als Rentmeester
geëxhibeert
en overgelevert.
den 7 September
1819 ‘s morgens
begraven
Maka Nagdalelza Richard, wede Cornelìs van %uyZen.
den 18 September
1828 begr. Louis
Laurens
van Zuy-len
oud 64 jaaren.
In November
1828 digt gewulft.

No.

XV
No.

l

No.

Regel.

I en 2.
Den
8 Januarij
18 17
‘s morgens
begr.
Caspar
Clotterbooke.
den 20 Mey 1817
is deze grafstede
overgeboekt
ten naame
van Mevrouw
Johanna
Magdalena
Henvictta PatzJz wede. den
WelEd.
Gestr. Heer Casdar Clotterboohe.
den g January
18 18 ‘s morgen
begraven
Cathirzi-za Ketjen,
huisv. van Carel GYO~JZ. (geen regt).
den 2 1 Decbr.
1830 is deze kelder
digt gewulft
om alzo
in vervolg
van tijd door de kerk. onderhouden
te worden.
3. (Zie ’ van der Muelen
bl. 129.) lees in plaats
I I Juny

1779

= 1799.

.
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182 1 ‘s morgens

begr.

G+óev&a

Maria

Hoogerwaard.

\

Den 6 December
op de naam van
Heenema

182 I is deze grafsteedc weder overgeboekt
den WelEdelen
Heer Ilrlr. Jan Marcus

fz.

4. Den IO Mey 1827 begr. Otto ?VzYZemva7z Till, oud 75
jaar.
No. 6. (Zie van der Muelen, bl. 13 1), lees voor z Maart 1784 =

No.

1785

den I 5 July 1794 ‘s morgens begraven DazieZ Cassa.
den 17 September 1814 is deze grafstede overgeboekt ten
naame van Mejuffrouw
Camelia
Frederika
Cassa, Dogter van
wijlen den Heer MY. Joames
Samuel
Cassa, ingevolge acte
van verzoek aan mij als Rentmeester geëxhibeert.
dne r g July 18 16 is deze grafstede overgeboekt ten naame
van Mejufvrouw
Johama
EZizabeth
Cassa.
den 1g Mey 1829 begr yohanlza &Xsabetti Cassa, oud 67 jaren.
den 7 July 1830 is deze kelder digt gewulft om alzo bij
vervolg van tijd door de kerk onderhouden
te worden.
No. 7. den 7 January
1823 is deze grafkelder
overgeboekt
ten naame van vrouwe Maga?aZena
de Joîzge, echtgenoote
van Mr. y. A. Uittedage
& i!ZLst, ingevolge de acte van
koop, aan mij als Rentmeester geexhibeerd en overgeleverd.
den 7 Januarij 1823, ‘s morgens begraven gokanna
Susanna
de Jonge.

den

I I February
1823 Is morgens begraven Magdalena
de
echtgenoote van Mr.
J. A. Uittenhage
de Mist.
den 24 Maart
1824 ‘s morgens
begraven
WiZheZmina

Jmge

Christina

Mcrse72

Se7272

va7t Basel.

den 26 October 1826 overgeboekt ten name van den Wel
Ed. Gebr. Heer 3acoBus Leorzardus
Mersen
Semz vatz BazeZ,
blijkens testamentair dispositie in dato I I January 1823 voor
den Notaris J. W: vatz Alpkerz gepasseert.
den 5 february
1833
is deze grafkelder digt gewelft om
alzo bij vervolg van tijd voor rekening der kerk onderhouden
te worden.
No. 8. behoort bij 7 en 8.
den 20 October
1808 ovérgeboekt
ten naame van den
Heer Jacobus Joannes
Wafperam
uit kragt van de acte van

,
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koop op dato dezes gelekend, en aan mij .als Rentmeester
geëxhibeerd en overgeleverd,
den 22 October 1808 ‘s morgens begr. Anthony Callenbzirgh
Baartmans
den 26 January 18 I I ‘s morgens begr. Heva Cecilza van R#ck.
1822
‘s morgens begr. Jácobus J7oannes
den 21 Augustus
Wapperonz.
Een zark op de muur gelegt en overgevloert.
No. 10 en 11.
den Ig December
1807 overgeboekt
ten naame
van Mevrouw A. ,E. de Frazje, huisvrouw van den Heer C.
y. Vemzemdz, als eenige erfgenaam ab intestato van wijlen
Haar dom de Heer H. P. y. 7. van der Kun, ingevolge de
acte van verzoek aan mij als rentmeester geëxhibeert.
den 3 Maart 18 14 ‘s morgens begraven Antozia GzjSóerta
van der Hout. (geen regt.)
den 27 October 18 15 is deze grafstede overgeboekt ten
naame van1 mejuffrouw
J7-acoba Catharzna van der Hout, ingevolge acte van cessie en overdragt van Mevrouw AZbertha
EZirabeth de Frnzj’e in dato Brussel den 30 Juny 18 15, en
aan mij als Rentmeester geëxhibeert en overgelevert.
den g December 1823 ‘s morgens begraven iacoba Catharins van der Hout.
den 8 December 1824 is deze grafstede weder overgeboekt
ten name van mejufvrouw
Camelia AZida valz der Lugt.
Oost-portaal beginnende van de Noordmuur.
No. I. den 20 Januarij 1802 de voors. grafstede overgeboekt ten
name van de WelEdele Gestrenge Heer Martiws
Quiztzjjt
Harthgh
Comans, oud Collonel van de Infanterie en Capitijn
in het Regiment Hollandsche Gardes te Voet, uyt kragt van
acte van koop door my Fannius Scholten als Rentmeester der
Kloosterkerk
gedaan en getekend.
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Doop-, t~rouw-,
begraaf- e,a. registers te Rockanje (Voorne)
met eenige (volledige) afschriften
DOOR

D.

W.

VAN
(vuoYtzcttìlzg

DAM.
van

Nav.

LX..,

IJ&!).

Den
I 7 A ugu
s t i a. I G 4 2 sijn ged. v. Ary Jamz.
Wìttebol, k. Mclsch,
get. Nìizctìc Jam.
Noch
op die tijdt,
v. Cormlìs Nacytensu.,
k. Corstìaeu,
get.
Ah& F~anchz.
D e n 2 4 A u g u s t i a. I G 4 2, Comclìs
Jamz.
Czqpey,
k. Digcmvt,
get. Lcrntìc Jacob.
Noch op dien tijdt, v. Lccz&-t
Barmtsu.,
k. i2icpZ&, get. Maertie
l?zg&zs.
D e n 3 I A u g u s ti a. I G 4 2 ged. een k. v. Sc& Jacobsz.
v., k. Job, get. Nt~cZtz’~, weduw
van JOU iYad&.
D e n 7 S e p t e m b e r a. I 6 4 2, v. AYJI Jansen
Dyizvze~w,
k. CZaes, get. Ametìe
Jaus.
D e n 2 I S e p t e m b e r a. I 6 4 2, v. Leendcrt
Pìctersz.
opt
Schape-gors,
k. P~L~~w, get. Anuetìe
Pzetevs.
Noch op denselven
tijdt ged. cl e n 2 I S e p t e m b. a. I G4 2 ses
kinderen
van LIWZ&Y~
I%tc~ss.
Zluutkan,
de moeder
bij haer ten
doope staende ; de eerste 3 onderiaerige,
naemen : I. Jan, 2. Job,
3. Animtìe,
de andre volwassene,
naemen : I. Aren,
2. Ideede,
3 . AiYztìl~.
D e n 5 0 c t o b e r a. I 6 4 2, ged. een .k., v. Ary
Coyzeltssx.,
k. n. ~arzuetìc, get. &irz~nt~~~ Lcru~e?~s.
Den
2 N o v e m b er a. I 64 2 ged. mijn kindt,
v. Joames
IIZefaut,
k. n. ~Uavicr, get. Ly.s&~t Jam, Jdr. van Rotterdam.
Noch
op die tijdt
Eed., v. TL?qs Covn.
Go~sman,
k. HìZZetze,
ge t . PZmtìe
Imm ts.
Den
30 November
a. 1642,
v. J~md~~s
Comelìsz.,
k.
Pìete1; get. rlc~zi~ vaders
suster.
D e n 2 I D e c e m b e r a. I 6 4 2,
v.
Lcendwt
Rìrcksu.
k.
Maertìe,
get. (Ai. N.)
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6 4 3, ged. een k., v. Aren
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Leemiertsx.

D e 11 I M a r t. a. I 6 4 3, gerl. z kinderen, v. GzjS Mebch,
I k. Camelia,
get. Madaleentie
Roelads,
2 k. Maria,
get. (N.lV.)
de smidt, k. Nqeltìe, get.
Den
I
Maert
1643,
v. Aert
Lyduwe Ltwwds.
Den
I Ma e r t a. I 6 4 3, v. yan Coman, k. .?!a?zuetie, get.
Lysbet . Barens.
D e n 8 M a e r t a. I 6 4 3 ged., v. Ary J~ZW. k. Lpt%deYt, get.
Ariaentìe
Noch,

Leenders.
v. Pieter

Launbrechts,
k. Dìngemmz,
get. Maertìe
Arents.
Den
I 5 Ma e r t a. I 6 4 3, v. CY@. Care,
k. A~cn, get., de
\
d)nstmaecht
tot Mosterdijck.
Den
22
April
a. I 6 4 3, v. yaalz Huyge,
k. Coynelìs, get.
Grytìe

Wìlhems

Leuks

VYOUW.

Den

26 April
a. I 6 4 3, v. CY@
Cornelìsz. opt Gors, k.
Cornelìs,
get. Maetìe Bastìaem.
D e n I 7 Me y a. I 6 4 3 naem. vt. Avontmael,
m. Annetìe
ComeZìs, k. n. Claes, get. de vrouw v. Leufzìs Os.
D e n 3 I 1 a e ,s t e II M e y ged., m , Maertie
ComeZìs, k. Bastìaerz.
Den
7 Junii
a. I 6 4 3, v. Barent
.Yobsz., k. Barent,
voor
den doop geh. v. d. moeder Marrtìe
WìZhems.
Den
2 1 Junii
a. I 6 4 3, ged., v. Aren Maertenseu,
k. Cornelìs, get. Stofeltìe
C0vneZì.s.
Den
13 Julii
a. I 6 4 3, ged. een k. v. Jnlz yanseíz Lapper,
\
k. Rastìaentìe,
get. Matìe Bastìaem.
D e n 2 6 J u 1 i i a. I 6 4 3, v. Pieter Claessx., k. yaconzyntìe,
get. (N.N$
Noch ged. een k. op dien tijdt, v. Ary yamz. k. yaan, get.
Neeltìe

Den

Govers.

2 3 A ugu
s ti ged. een k. v. Syrnon Duywzeyer,
k.
get. Arentìe
Cornep.
Den
6 September
ged. een k. v. d. suster v. Cornelìs
opt Clooster, k. Baertìe,
get. Arìaentìe
moeders suster.
D e n I 8 0 c t. a. I 6 4 3 ged. een k., v. Delzys Cornelìsx. k.
Arìaefztìe,
get. Tannetìe
Arens.
D e n 2 5 0 c t o b e r a. I 6 4 3, ged. een k., v. WìZhn
likLeenders.
gelsz., k. n. EngeZ, get. Annetìe

Yryntìe,

.
d
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Den
I N o v e m b e r a. I 64 3, v. Ant?2oni
R$‘ch, k. Af2netie,
get. Neeltze Govers.
D e n 2 g N o v e m b e r a. I 6 4 3, v. Pìetey Jacobsx. Ruselaer,
k. Matie, get. Aeltie.
D e n 6 D e c e m b e r, v. CorneZis Maertensz.,
k. Contedz’s, get.
Lysbct

Hadde.

D e n 3 J a n LI a r i i
LJrsbet

I

EI 6441.
6 4 4, v. Jan

Rutte,

k.

Neeltze, get.

Jam.

Den
Io Januarii
a. I 6 4 4, v. Leena’ert IcleZsch, k, Jorìs,
get. Lysbet Talu.
Noch ged., v. Hubert
Jmobs,
k. Wiljm,
get. L..fsbet Jam.
Noch, v. WìZhevz Jansen,
k. Commertìe,
get. CZaesìe Leenderts.
D e n 2 I F e b r. a. I 6 4 4, v. A?Fen 3ansu., k. Maertìe,
get.
Maetìe

Arens.

Den

28
Febr.
a. I 6 4 4, v. Abra?2ant
Jansz.
Duynnzeyev,
k. Dz~enum,
get. Arìaentìe
Are?zts.
D e n 6 NI a e r t a. I 6 4 4, v. Leendert
Pìetersx.
k. ApeZeuntze,
get. Aegìe Cornelìs.
Jansx.,
twee k. m.
Den
13
Maert
a. I 6 4 4, v. Bouwen
HìZZetìe, get. Lysbet
Jans,
2 n. Jaepemnzjiztìe, get. Lqs6et Aye?2ts.
D e n 2 7 M a e r t Paesdach, v. Jochem Cyzjj2ensu., k. Cruyrze,
get. Fytìe AYeI2 ts.
D e n 2 4 A p r i 1 a. I 6 4 4, v. Aren Leendeysz. Reyger, k.
Coy~2eZì.s, get. Jametìe
Ayents.
D e n I M e y a. I 6 4 4, v. Job Pìetersz., k. Pieter, get. Af2rzetìe

Pìeters.

D en

a. I 6 4 4, v. Jan Ayei2t.w.
Meulerraer,
k.
de smitsvrouw.
D e n I 2 J u n i i a. I G 4 4 sijn ged., v. CorneZìs Cornelìsz.
Lai2gedoef2,
1~. WìZhenz, get. FJttìe Aren ts.
k. Jafznetìe, get. Lysbet Barents.
Noch, v. Job Barentsz.,
Joostef2, k. Joost,
Den 4 September
a. I G 4 4 v. Comelìs
get. Dzizge~zunz Joost.
Maertìe,

g

M e )’

get.

Tem2tìe

2

(Wordt

voortgezet.)

l
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C2RAPZERKEN
in

de

Groote

IXerl;r

te

Bergen

op

Zootn

DOOR

STEENKAMP.

I

No. I. (Bij het orgel). Begraven Eersamen Marten Adolphus vn?z
BeYchU?s, is overleden out sijnde vijf en vijftigh iaren, op
den 12 Augusti
1658 ende Tanneken Adriaens vnlz Dne~t~~~
sijne huijsvrouwe out 66 iaren sterft den 24 ianuarius Ao. 1667
Ende den eersaemen Pieter va?z I-(cxsde out 64 jaren in sijn
leven Acksijnsmeester
dezer stadt sterft den 3 July 1704.
N.B. Vergelijk zerk No. 86
No. 2. Vierkant steentje (0.5
X 0.5 M.) in het kruis, waarop
alleen staat : capiteijn Hoche&.
No. 93.
No. 3. (En het koor).
Grafkelder der familie CoYIzets a% Groot.
Zonder wapens of opschriften.
NO. 4, Fraai gebeeldhouwde
zerk met wapen in cirkel.
De onderkant met opschrift zit echter, onder de kerkbanken
in het
schip onder het orgel.
Het wapen is precies hetzelfde als dat van den grafzerk
in Halsteren n.m. van dc l’loque
en nog volkomen gaaf.
NO 5. Hier legt begraven den Weledele gestrenge heer Johan
Christiaan Rneóel gebooren den Ien Mei 1726 te Borg bij
Magdeburg
in zijn leven commandeur
bij het Edelmogende
collegie ter Admiraliteit
van Zeeland in den Heere ontslapen
den 24e* September 1787.
Epìtaffph.
Hier rust een man wiens deugt
Hem tot Staat verheeven
Van slegts koksmaat
Tot Commandeur
verheeven.
.
Zoo diende ik trou
Gelijk men trou moet leeven.
Oud Raad van Staten obiit
No. 6. Ca. 1. van Lightenbergh,.
den 7 November 181 I oud 73 jaaren.
Hier leq-t begraven Sijken Laureys Co?licx van
No. 7. No. 144.
‘s Graven Moer sterft den eersten Mert Anno 1657.
No. 8. . . . . Meert 1720 Antoni 7Jan Ac~t~oove~ oudt synde , . .
sterft den . . . . . ende syn huysvrou Catharina G~elcs geboren
1921

\

a

13

.

\

194

GESLACHT-

EN

WAPENKUNDE.

te Rotselaer
bij Leuven
out synde 70 jaer sterft den 7 Meert
1740.
(Op een gothische
zerk in het midden.)
No. 9. Roz~~luo~cr! aan een pilaar bij het orgel.
Uoven, de volgende
inscriptie,
er tusschcn
3 wapens
als volgr: en er onder hetIn het midden
Bcts,
zelfde opschrift
in latijn.
Links,
HrYs.
compleet,
zijnde : van goud
met 3 viooltjes
van natuurlijke
kleur
(paarsch)
gesteeld
en gebladerd
van 3 stukken
van
sinopel.
Helm
3/9. \Yrong
en dekkleeden
goud
en azuur.
Helmteeken
onduidelijk
n.m.
een viool
of een vlucht
of
beide. Links : Ruitschild.
I. Bets alsboven.
2. ~%7zcoZnr’: 3 klaverbladen
sinopel
op zilver
(2-1).
Alles
omgeven
door
een
geslingerd
lint.
De
treurende
kinderen
Johannes,
Cornelia,
Agatha
en
Maria
hebben
dezen steen (welke onder de banken
ligt) doen
plaatsen
ter eere van hun beste ouders
de heer ~O&CUS Bets,
die, nadat
hij eenigen
tijd als schrander
en gelukkig
pleiteerst stads-advocaat
werd in Dorbezorger
was opgetreden,
drecht
en daarna
ook als Burgemeester
van deze leenroerige
stad behoord
heeft tot de meest vertrouwde
raadslieden
van
maar
door
een ontijdigen
dood
den Markgraaf
Anthonius,
ontrukt
is aan de gewichtige
eereposten
die hij had bekleed
Nicokr?
(Claesdoch
ter)
zijn ech tgcnoote.
Eersten Alz?rn
genoemde
overleed
in het jaar
van Chr.
geb.
1541 den
21 Mei oud
ongeveer
48 jaar laatsgemelden
in den ouderdom
van 54 jaar.
Volgen
de wapens
en daaronder
de latijnsche
inscriptie.
NO. 10.
No. 86.
Hier 1eJ.t begraven
de Eerbare
Adryana
Adryaens vnlz Z1t~~rc~z Hul-svrouwe
van l’)reter Adoles van finrS/lenz
,
Ende Pieter
sterf.
Anno
1633 den 23 Maert
out 61 iaer.
Adolph
vnlz EWCJIL~III sterf den I Méi 1648 out 63 iaer.
In het midden
der cirkel,
waarin
een gothischen
rand met
huismerk
er in uit 2 vieren
bestaande,
met de onderkanten
tegen ‘elkaar
en een streep door den horizontalen
arm met
de letters
P. en A.
uI 0. 11.
Gothische
zerk (in het koor)
met dito letters.
De onIn het midden
een ornament
waarin
een
derhelft
ontbreekt.
merk, gelijkende
op een hoofdletter
A met een kruis op den
De letters
P., H. en
top en verlengde
dwarsarm
R. en L.
w
S. staan R. in het midden
en L.
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Randschrift.
Hier leit begraven Philips Jacobs sone van . .
. . . . in Februarie.
Bidt voor de ziele.
NO.
12.
Wapen in cirkel. (In het kruis.)
Helm sjp, Wrong,
Dekkl., Helmt. een ster (6). Een keper met een dwarsverbinding als een hoofdletter
A. In den driehoek een roos
(4 bladig), in den voet een ster (6).
Hier leyt begraven Johan Ke&wzs gestorven den 21 Augustus 1735 in den ouderdom van 57 iaren en begraven 24
dito.
Hier leyt begraven Theodorus I<Q-~ILS out 19 iaaren en 4
maanden.
Hier leyt begraven Maria KYOO~ huJ-svrouwe . . n
Iohan Ketgens sterf den 21 Augustus oud 54 iaren begraven
den 29 dito,
No. 13. Zerk met rand en wapen in cirkel zonder versiering.
(Uitgehakt).
Zeer afgesleten.
(In het kruis).
Hier leyt begraven de heer Antonie (?) Van der Zande in
zijn leven rentmeester deser Stadt sterft den . . . December 1-627.
I4* No. 163 in het kruis. Een pilaar waarvan het boveneinde is afgehakt,
Hendrick I-‘ilnrv.
No. 15. Blauwe zerk met ingelaten marmeren cirkel die uitgehakt
is. In het kruis.
Hier liggen begraven D. H. Iohan vnlt &Y H&t,
in zijn
leven Rentmeester des& Stadt sterft den 13 April 1688 out
60 iaar en der stiver huysvrouw jouff SAntonetia a% NL~VE
sterf den 3 Maart 1703 out 85 iaar en denselver descendenten.
No. 16. No. 138 (ouder den toren) 1)
Wapen
in cirkel schild en dekkleeden
doch Helm en
helmteeken geheel afgehakt.
Cornelis
LopPs,n in zijn leven Notaris Binnen der stadt
Bergen op ten Zoom sterff,den 26 Augu. AO. 1652 Jan; . , ,
Jacobs de oude zijn huy , . . . we sterff den I I December
An”. 1645.
Onder desen bluwen zerck Bergen op Zoom de groote
kerck Begraven legt mijn waerste pant. ~ Veel waerder als
een diamant.
‘t Was mijn vader ‘t is nu d’aerde . , s mijn
moeder die mij baerde,
Zij rusten van haer beyder kruijs
. . ick noch ben in ‘t meeste ruijs ,
l) De
gebroken

zerken
onder den
of afgesleten
zijn.

toren

zijn

alle

afgehakt,

alle

overige

niet,

hoew

er enkele

,

!
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Van dese wilde woeste zee.
Och waér ik “1) cleselvc ree
Mijn vader bij mijn moeder
. !-ns vaders moeders broetlcr.
Dum Spiro Spet-0
T * 1 * v * LI * M
N. IS. Het ondereindc vol barsten.
17. X0. 143 (onder den toreii).
l’l’apen in cirkel schild uitgehakt doch vermoedelijk
met
een valk beladen.
Helm n/4, LVrong, del~klecden.
Helmteeken een valk met kap en pluim.
Steven Maghielse tlrfq Vfdck in s\-n I,even Diaken deser
Kercke stcrff de 23 November 1652. I’icteronella c& IC’ztz2
sj-n huisvrou sterff den 33 d>,t!-, 1652.
18.

No.

21.

Gothische zerk (in het koor) gothischc letters.
In het midden een miskelk met ornament
en in het midden der lange
zijden een wapen (beiden hetzelfde) bestaande uit een soort
zuil vergeycld van 2 gebladerde takken waaronder een dergelijke met 2 einden.
-Hier lel-t begrnve heer \Ville luac (?) deken en canonnic
deser kerken.
Het ondereinde is afgebroken.
DLXXVII
XVI daghe in April.
No. 19.
Gothische zerk, in het midden een vierkant waarop \V.
V. D. M. cn daaronder
5 stel gekruiste haken (1-3-1).
Gothische letters.
Hier is begrave steppen brurie Jansone íur ~LY ATULITsterf
in ‘t jacr M.C.CC.C.II.X.X.IIII.
XVII clage i december.
NO

,

20.

No.

140.

L$‘apen in cirkel, Helm en Helmteeken
afgehakt, schildvlak, Dekkleeden (onder den toren).
C&E in s>.nen leven Capiteq-n
Grafplaetse van Anthony
van de Borgerye sterf op den . , . . . Ende Elisabeth PZ?~LYS
syne huq’vrouwe die hem voorging op den X111 Aprilis M.D.
CXI~VI.
Onder den cirkel staat nog : Hier le>? begraven Henderick
CUZLYZsterft jonghman
Anno 1669.
No. 21.
Iiragmen t van cen zerk met alliantie wapen, gebonden
door een lint met kwasten in ovaal. Uitpesleten.
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Desen steen bedeckt het lichaam v . . d’Heer Dan. v. Mzddelhovcn in s . . leven trouw Dienaer Jesu Chr. . alhier sterf
den 23 Mey..
Encle syn lieve huysvrou Ir Ioa . . stierf. .
22.
No. I 18.
Prachtig geconserveerde zerk in het schip. Wapen in cirkel. Helm 3/,, VVrong, Dekkl., Helmt. een latijnsch kruis
‘met 3 dwarsarmen tusschen een vlucht.
Gevierendeeld : I. een keper vergezeld van 3 gebladerde
eikels (2-1) ; v 2. twee gekruiste strijdbijlen;
3. een meermin
met spiegel en kam en een schildhoofd beladen met 3 breedarmige kruisjes naast elkaar; 4. 3 klokken
zonder klepels

No.

(2-1).

No.
r

No.

No.

No.

Hit iacet Noba Domina Florentia Christina Vit~iayuis Clementis Petri nb Aff ~7
/ LYZ Hvivs vrbis consvlarii ‘et Secretarii
dvm viveret conivx di lectissima qva obiit Anno aetatis svae
XXXIX
Die XV Maii M.D.C.C.LX.111.
23. Fragment,
het onderstuk
ontbreekt.
In een zijbeuk.
Bovenaan een miskelk in cirkel.
Het opschrift in een geornamenteerdcn
rand luidt: D. Carola Vidi
hvivs collegy canonico patrono pietiss aegeni ab
io haeredens institvti posv vixit Annos 66 obyt Anno Domini r 565.
24. Twee gekruiste linten waarboven monogram L. H.
In gothische letters op het cene:
Hier leyt begrave Librecht S~&ZU’sterf A. MVLII,
XXE Septr.
Op het andere :
Hier le!-t begrave He>-lwick S~zns sy sterf A. XVcLV de
X1X Merte.
25.
No. 57. Wapen in cirkel een keper vergezeld van 3
sterren (6) (2 - I),
Helm S/d W7rong, Dekkl. E-Ielmt. een
ster (6,.
Vivimus ut moriamur
ut vivamus morimur.
Hier ligt begraven de Weleerwaarde Heer Cornelius Gentman I,czZ~~RRU in zij ti leven Redienaer van Gods Woord
laatstelijk Binnen deze stad, geboren XXIII Julii MDCXCIV
overleden I Maart MDCCLXI
(een ster in een cirkel) Spes
mea Christus.
26. No. I I. Prachtig gebeeldhouwde zerk. Alliantie wapen
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* in ovaal met omgebogen randen en relief vastgehouden door
twee engelen daaronder een ander ovaal (liggend) Gaarop 2
treurende engelen zitten links met een doodskop rechts met
1-4
een
vruchtenmand.
Mannelyk
schild gevierendeeld.
leeuw met een staand zwaard 2-3 een schuinbalk beladen
met 3 rozen.
Vrouwelrk
schild (ovaal)!
Een schuinbalk
beladen met een antiek molenijzer en 3 vogels (1-2)
in
den voet. Helm 3/g, Wrong, Dekkl., Helmt, de uitkomende
leeuw met zwaard.
Nobilissimo
Consvltissimo clarissimo Viro ac Dno Ioannes
dc h'&Yb~oz;q-?lC hvivs esitatis Bergop Somanae Saepivs consvli
in districti Antverpiensis
ac Bergopsomano
contribvtionem
receptorì cosivm et liberi derentes net monvmentvm
posvere
obiit 3 monas September 1652.
No. 27. (In het koor).
Prachtig gebeeldhouwde
zerk, rijk geornamenteerd,
In het
hoofd het wapen gedeeld, I drie balken, 2 twee kepers met
R een
een afgerukte leeuwenkop
in den voet. Daaronder
schild ~~,I en L. een -- 2. Helm 3/*, Wrong dekkl. Helmt.
Schildhouders
twee aanziende
uitk. leeuw met &n klauw.
leeuwen.
Het opschrift in ovaal omgeven door ornament.
Memoria sui ac Nobilis dilftaeclue conivgis D. Maria de
Savgey fato fvnctae Anna Anato Servatori M.D.C.X.L.111.
XXVII
Ma~v Vir geneJe et virtvtibvs prestans D. Albertvs
Davbergervs
Eqin tvm cohortis Praefactvs M. AH. H. P. obijt
Ali mea viventes
Anno M.D.C. Svperster Beatae, * daaronder:
morimvr tv morima visvis vicis. Incipiam tecvm vivere cvm
moriar.
No. 2s. No. IO (in het koor).
gothische zerk van groot formaat
Prachtig gebeeldhouwde
In het midden
de Rechterhelft
zeer gesleten en gebarsten.
Daarboven
het wapen
een fronton
waarop ~1~cr&rvoort.
doorsneden I een gaande leeuw, 2 drie palen.
Helm (tralies versleten) gedekt door een muts of hoed waarop
Dek kleeden
een zittenden half aanzienden leeuw als helmt.
Op de hoeken 4 schilden elk gein den vorm van bladen.
houden door een er acht& uitkomenden
adelaar.
L. boven gevierendeeld
1-4 een
R. boven Meerdervoort.
zwaan, 2-3
een leeuw met barensteel.
R. onder gevieren-
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deeld: 1-4
een driehoek welks beenen door den top heen
verlengd zijn R. in een kruis eindigend, met een vischje op
den basis. 273
een kerk in gothischen
stijl.
L. onder
pi
drie mooren koppen (2- 1). Randschrift
met gothlsche sierletters alleen’ boven en rechts nog leesbaar:
Hier leet begraven
Heer Feter . . . . eerden , . . . Heeren
MDCXXXIII
den XXX dach januari.
Bidt voor ziel.
zerk (onder den toren.)
Schilden uitgehakt.
No. 29. Gothische
In het midden een cartouche (ledig), omgeven door 2 gestijleerde honden.
Daarboven
2 schilden
naast elkaar gehouden door een griffioen,
Er onder twee ruitschilden opgehangen met riemen aan het fronton.
Op het R. is nog
in gothische letters :
een burcht te zien. Randschrift
Hier leet begrave Anthonis va gha-hi 1) sterf Ao. dm. T 523
g novebris +, ende ‘&“;z’“z% bogncrt.s die sterf Ao. 1539 de
g Marti.
No. 30.
No.
15,
Prachtig gebeeldhouwde
zerk in gothischen
stijl. In de hoeken 4 wapens in, cirkels.
1,. boven het hoofdwapen ; R. boven 6 schelpen (3-3);
L. onder1 een balk
waaroverheen
een schuinkruis ; R. onder doorsneden a. drie
palen, b. drie maliën (2-1).
Bovenaan een cartouche met
1543 er ‘op. In het midden ongeveer, het schild beladen
met een keper vergezeld van 3 gespen (óók L. boven).
Helm 3/4, wrong, dekkl.
Helmt. een uitkomenden
reiger, de
1 vleugel beladen volgens het schild. Onder het wapen
een bloemkrans met linten waarbinnen een ruitschild, gedeeld :
i
I. het hoofdwapen,
2. 3 golvende balken in den voet met
een burcht over den bovensten heengaande,
Er tusschen in,
de letters C. en A. aan elkaar gebonden door een lint.
Randschrift : Hier leyt begraven
Cornelis Beiersen VS
VocKxdacZ
hi sterft Ao. XV,CXLIII
dë XXVIW
Augusti.
Ende jocfvrouwe
Anna Aernouts syn huijsvrouwe si sterft
Ao. XVCLIII d en XXXI Octobris.
No. 31.
No. 14. Buitengewoon
fraai uitgevoerde zerk, op enkele
kleine details na gelijk aan No. 16 welke volgt.
Volkomen
gaaf. Vooral de dekkleeden zijn bijzonder sierlijk.
Gothische
stijl; In een tempelingang
is het wapen op het binnenvak
en relief aangebracht gedeeld n. een gaande gekroonde leeuw;
l)

De

naam

is onduidelijk.
c
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dekkel.
Helmt.
de leeuw,
Op
b. effen.
Helm
3/g, wrong,
het onderstuk
leest men :
’ Hier
leeit
begraven
meester
Wouter
Czc Hartoghe
stadhouder
va MnHeer
van Berghen
sterf va de zweetede
ziekte
Hier leet oick mede joffrouw
de Vdagh
October
Ao. 1479.
genmpt
Barbara
zii sterf
van Oucvhof
sij n huijsvrouwe
Ao. I 5 55 de z dagh December.
No. 32.
No. 16.
Zerk
als voren.
In het middenvak
3 wapens.
Bovenaan
mannelijk,
schild beladen
met 3 schaaktorens
(2-1)
Fraaie
tournooihelm,
wrong,
dekkl.
Helmt.
een schaaktoren,
daaronder
naast
elkander
en opgehangen
met linten
aan de
bovenste
dekkleeden
2 ruitschilden
naast elkaar.
R. gedeeld:
a. als het hoofdwapen
doch met een wassenaar
er tusschen
in 6. als het Linker
schild.
L. een scheepsromp
zonder
in het hoofd
van een
masten
op een losse zee vergezeld
breedarming
kruisje
en in den voet van een ster (6).
Sepulture
va meester
Phls RozsZZz’ Tresovier
Onderschrift:
de marquis
van Berghen
sterf
en Rentmr.
va. mijnheere
Ao. I 541 den IS dach April
en ioncfrou
Ioq-ne
z~nn Dunen~orch
sijn huysvrou
die sterf Ao. XVCXIV
de ierste August.
Onderaan
een monogram
A.V.H.
No. 33.
No. 45.
Alliantie-wapen
in cirkel.
Rechts
mannelijk
Links
ruitschild
geschild : een boom
op een grasgrond.
vierendeeld
: 1-4
3 schelpen
(2-1)’
3-3
3 vogels (2-1).
Helmt.
de boom
tusschen
een
Helm
3/8, wrong,
deklil.
v1uc11t.
Hier lq-t begraven
Ionckvrouwe
Geertruijt
VQZ Sc/ziZperoort
ordinaris
van de
HuJTsvrouwe
van Iacob .So&~zs commissaris
monsteringe
sterf den XXX
Augustii
1652 out 33 iaren.
Hier
leyt
begraven
d’ Heer
Iacob
Socte~s in sJ-n leve
commissaris
ordinares
van d’ Monsteringhe
in Loco te Bergen,
op Zoom is in den Heer gerust
den 23 Augusty
1663.
No. 34. No. 208 (in het kruis).
Fraaie
zerk
in hoog
relief.
Het hoofdwapen
is ovaal,
doch
op de dekkleeden
en het
helmteeken
na, dat uit 7 pluimen
of palmbladeren
bestaat,
uitgehakt.
Aan weerszijden
2 kwartierwapens
met cartouche
voor den naam, alle uitgehakt.
De Weledele
Christoffel
Ernest
Krcgicr
Lieutenant
te perde
van sijne Gena.
Grave
van Waldeck
in dienst van de Ho,

.

’
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Mo. Heeren Staten Grrls. Heeft desen sarck doen leggen
voor km sijne Huysvrouw ende Haerlieden Sone.
De Weledele Wilhelm Christien Kyegiers sluyten de linie
van ‘t geslacht is syne ouders voorge. . . ende hier begraven
sterf de X11 Augusti A. MDCLV
out synde XVIII jaar en
VIII maanden.
Y1 0. 35.
kleine zerk (No. uitgehakt) in het koor.
\Vapen in cirkel vair met een effen schildhoofd beladen
in den R. hoek met een ster (6). Helm 3/d, getralied, Wrong,
Dekkl., Helmt, uitkomende
leeuw.
Meester Hendrick
Cock Tann van EyZ svn Huysvroutie
No. Hendrick
Cock de Jan out 35 obyt 18 de 8 A” 1636.
Janeken Dazkaevts
out 32 oby\ de 25 de 12 A0 1635.
No. 36. Gothische zerk (in het koor) No. 65.
Randen versleten, in het midden een gothisch ornament.
Het middenvak gedeeld.
R. een merk van 3 gecombineerde
cijfers 4 tusschen de letters B. en D. 1,. een soort mono
gram M. H. S.
Er boven:
Hier leyt begraven Sebastiaen nionysx out
wethouder deser Stadt ende ouderlinck deser kercke hij sterf
de 28 Augustus anno 1627 out zijnde 68 iaren.
Er onder: Maria Adriaens StaaWiouder
Huysvrouwe
van
Sebastiaen Dio~yssoo out wethouder deser stadt sterf in het
iaer 1620 den 2g in April.
No. 37. Fragment
zerk (in het koor) Gothisch.
Wapen in cirkel omgeven door een lint waarop R. de
Rouck 1607 en L, vau Bod&
1616.
Alliantie wapen R. een keper vergezeld van 3 vogels (2-1).
L. ruitschild waarop in een vrijkwartier nog een toren te zien is.
R. boven in cirkel een vogel.
L. boven een engel. De
onderhelft
ontbreekt.
Het randschrift
luidt:
Hier leet begrave Daniel (of Carol) de Róuck. Sterf. . , . . dagh Augusti.
No. 38.
No. 29. Wapen in cirkel.
Gedeeld,
I. doorsneden.
a. een lelie.
b. 3 sterren (6) (2-1).
2. een struisvogel
of kraanvogel
(zonder hoefijzer in den
bek tenminste.)
Helm s/d. Wrong. Dekkl. Helmt. antieke vlucht.
Hier leyt begraven Cornelis van BommeI die in syn leven
ouderlingh
deser kercke was sterft den 3 February 171 I
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ende Hsyne ursvrouw Dyna KT+,
Sterft den 26 October 17 I I.
Daaronder
in kleine letters: Ende Maria Elisabeth Zen
U~CZE?Z
> huysvrouwe
van den burgemeester
Adrianus
van
Rom;tlzrl. Sterft den 17 December I’732 out 48 jaar.
No. 39.
No. 53. Wapen in cirkel, beladen
met 3 granaatappelen
(bolkoolen ?) (2-1.
Helm 3/a. Wrong :
Dekkl. : Helmt. : een granaatappel.
Hier leght begraeven Johan BoZcoocZ in ’ syn leven Burgemeester dezer stad ende Leenman van den Hove van Bergen.
Sterft den 4 Maq’ 1679 in het 6gste jaer synes ouderdom
ende Engeltien
11~7~Hovcll syn huysvrouwe
sterft den 17
ianuar 1674 oud s)-nde 59 iaeren.
No. 40.
Prachtig zerk, No. 2.7.
Hoofdwapen
in ovaal omgeven door linten en ornament,
en begeleid door 8 kwartierwapens
met cartouches.
Alliantie wapen : li. dubbele adelaar met een rond Schildje
op de borst met een lelie beladen.
1,. ruitschild met een
kruis van vair en een hartschild beladen met een leeuw.
Helm 3/J. Wrong, Dekkl: Kelmt: dubbele adelaas.
Kwartierwapens
K. I en 2 versleten.
3. . . . OEL,
een dubbele adelaar.
4, Valz ciw Gk~sc. Een leeuw.
L. I. Stas. :- het ruitschild.
2. & I;os~. Drie leliën (2-1)
3. 11oZo,rr~~.Een keper.
4. vn~z n%lz Rei doorsneden a. dubbele adelaar.
b. gedwarsbalkt
(10
st.)
. . . . * begraven d’heer Cornelis .%oz~X: Commandeur
van
van Fredericx
fort 1) ende capite>-n ouer eene compagria
voetknechten
ten dienste der Vereenigde
Nederlanden
sterf
den 3 December An0 1647 Ende jonfvrouwe
Susanna Sas
sijne HuJ-svrouwe sterf den 14 Decembris An0 1644. Als
mede. . . . Jonckheer Lucas .%oz~cK Haeren eenigen soone
ende Lieutenant
van deselve compagnie sterf den 9 Augusti
An0 1646 cloeckmoedighlyk
strijdende voor het vaderlandt.
No. 41.
No. Gg (in het koor).
Fraaie zerk, het boveneinde afgebroken.
Wapen in cirkel
waarboven een mannelijk en waaronder een ruitschild.
l)

Thncs

geslecht

en bij Steenbergen

gelegen.
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Boven een zoogenaamd Jerusalem kruis of herkruistkruis
met dwarsarmen.
Midden :’ 3 schaaktorens (2-1).
Helm L gewond wrong, Dekkl : Helmt : uitkomende vrouw
met een schaaktoren
in de R. hand, L. hand op de heup.
Onder
gedeeld. a. als hoofdwapen,
b. een keper vergezeld in het hoofd van 3
vogels (meerlen) naast elkaar en in den
voet van een wassenaar.
Randschrift:
Hier 1 , . . . (afgebroken) &ZenzmeZdie sterf A”.
MVDII den I I Julii en jonfrou Cornelie CEeRo~ck sij huysvrou
stierf A” MWXXIIII
de 1111 Septbr. (vergelijk het wapen van
No. 37.
No. 42.
No. 20.
Deze zerk, ligt evenals de volgende, die precies eender
doch minder fraai afgewerkt is, in het koor.
De wapens
Beide zijn nog volkomeu gaaf.
versehillen natuurlijk.
Cartouche
met ornamenten;
op het midden een doodshoofd, op de hoeken een gevleugelde zandlooper en een
brandende
urn,
Daarboven
het wapen in een nis, waarboven een engelkopje met een doek die aan weerskanten van
de nis afhangt,
eindigend
in een stel gekruiste doodsbeendie er door vastgebonden
zijn.
-Alliantie-wapen.
R. Prabbe,
een schelp L., een lelie in
den voet en een vrij kwartier beladen met een schildvoet en
3 tanden naast elkander.
L. Ruitschild : een keper vergezeld
van 3 korenbloemen
(21) gestengeld
en gebladerd (2 st.)
Helm 3/h, wrong, dekkl.
Helmt. een tand tusschen antieke
vlucht,
(Letters en relief.)
Hier leijt begraven d’ Heer Iacob Dra(Ife
in sijn leven
Borgerm.
deser stadt sterff den VI July ende Iofr. Anna
Cornelia Bdaert
(verg. No. 44) synt Huysvrouwe overleeden
den 111 October beyde des jaers MVIXLVII
(1647).
No. 43. Zerk als No. 42. Hoofdwapen
in bladerkrans,
Ruitschild met linten.
Eenmaal doorsneden en driemaal gedeeld.
1. een rad,
2. ’ 3 rijen
vair, 3, een adelaar, 4. een keper,
5. 3 kepers, 6. een boom van 2 verdiepingen,
7. een keper,
8. een adelaar.
Daarnaast aan iederen kant 2 kwartier-wapens.
R. boven gevierend. : I en 4 een adelaar, 2 en 3, 2 kepers.

.

’
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R. onder:
5 ruiten naast elkaar.
L. boven : een schuinbalk
bezaaid met 1eliCn. L. onder: een keper of dubbele keper
vergezeld van 3 bollen (3-1.)
Sepulture van Vrouw (ingegrifte letters) Catharina wwz &IZ BroccKc.
Weduwe wijlen jonckheer I3ernard do I1rnzcst~~in sijn leven
capitqvn van een compagnie
fransoische voetknechten
ten
dienste der Vrije Vereenigde
Nederlanden
overleedt binnen
de stad van Tholen den 30 Augusti 1667.
44. No. 37. Geornamenteerde zerk 2 cartouches \Naartusschen
een schild in een cirkel beladen met een monogram C. A. B.
Boven. Hier leJ-t begraven Cornelis Adam fioltnrrt
out
Borgemeester
deser stadt out LX1 jaren ende hij sterf Int
iaer ons Heeren ML>CXLXII den XXVII November.
Ende Iofr.
Arnoldina
& ~FZCIIX sJ*n Hqxvrouwe
out L,XXI iaren sterf
den XXX Augusti Ao. 1645.
Onder.
Anneken &oZZ~~vt jonge docht. out 21 iaren sterf
den zg Jun)- 1624.
Hier le)-t begraven Ioffr. Maria BoZZ~L~~LY
Hu~~svrouwe van
den Heer Anthoni
CoZcir stadhouder
deser stadt sterft den
24”” Desember des Iaers 1568 out sijndc 63 iaren.
45. Geen wapen (in het koor).
Hier ligt begraven Vroulve Iohanna Geertruida rdr Pnzlkt,
huisvrouw van den heer Dirk .!$~PY.L~>c,overleden den 5 Jun)1805
oud
omtrent 73 jaren.
46. Gothische zerk, in elken hoek van den rand een doodshoofd.
In het midden een schild beladen met een huismerk
bestaande uit 2 gekruiste
weerhaken,
de rechter zonder
weerhaak aan den onderkant
en begeleid door 2 gothische
I
letters 1.
Hier leit begr . . , Jan y~spr~ys ende Yken P&L’~s s)-nder
huisvrouw.
Sterf aO. 15 59 den 2 5 Me)- Maq-- (verder onder
den bovenrand) ken pi~Zl’2js haer yoeder.
47. Blauwe zerk zonder nummer of opschrift (in het koor) .
met ingelaten marmeren cirkelstuk waarop een schild, helm,
dekkleeden,
vlaggen, lansen en een helmteeken zijn gegraveerd. Dit laatste is alleen herkenbaar
en een krijgsman
met rondas aan de linker arm en een zeis of strijdbijl over
den rechter schouder.
Het schild is vlak.
48. Gothische zerk. De rand is een omgevouwen lint of
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band.
In het midden staat een schild beladen met een merk
de bekende 4, eindigend in twee door elkaar gekruiste letters
V. Naast het schild de letters H en 1.
Hier leyt begraven . . , A”. XVCLXIII
de. . . (onleesbaar).
49. No. 3. Prachtige Gothische zerk hoog relief.
Op de
4 hoeken de emblemen
der evangelisten.
In het midden
een kist met fraai beslag waarop 2 doodshoofden
rusten en
op den voorkant
een ruitschild
en opschrift.
Daarboven
twee wapenschilden
aan een lint opgehangen
aan den bek
van een griffioen, boven welks hoofd nog de letter F. en M. ;
verbonden door een koord niet kwasten geplaatst zijn : R. schild :
een vijzel vergezeld van 3 rozen (6) (2-1.
L. schild gedeeld :
I -:
het R. schild, 2 een apothekers flesch vergezeld van 3
boven aangepunte blokjes (1-2)
en een hagedis in den voet.
Ruitschild : gedeeld : I als R. schild, 2 twee gekanteelde
balken.
Randschrift gothische sierletters :
Hier leit begrave ffraçois A&&ztenz~die sterfiio. XVCLVII
den XXV dach va mey. Ende Pieternelle Pi&rs
dockter
sj-n huJxvrouw sterf Ao. XVCXL de XXIII February. Op de
kist: in gewone
letters,
Ende Apollonia
vafz Dale
zijn
tweede huJ-svrouw sterf Ao. XVLXIX
den XV Sept.
50. No. 60 (in het koor).
Fraaie zerk, het boveneinde is
bij het helmteeken
afgebroken
doch ‘het is nog te zien dat
het een omgewende vos was. Wrong, dekkl., helm aanziend.
Het wapen neemt de bovenste helft van den steen in. Gevierendeeld met hartschild beladen met een kruis.
I gedeeld :
a. omgewende vos, b. leeuw, 2. 3 antieke molenijzers (2-1),
3. 3 schuinkruisjes
(21),
4. een pijl bandsgewijs de punt
omhoog.
Er onder een geornamenteerde
cartouche, waarop
het grafschrift, in relief letters, bovenaan twee doodsbeenderen
en onder aan een doodshoofd
tusschen 2 bazuinen.
Hier leqrt begraven heer Iohan van dm Bosch in .s)rn leve
Luytenant
Generaal van de Artillerije
Mitgaders Capiteyn
end Ingenieur
ten dienste der Vereenigde
Nederlanden
is
gestorven tot Bergen op Zoom den negen October 1641.
gr. No. 5 (in het koor).
Fraai gebijtelde zerk doch onderaan beschadigd.
Bovenaan
het hoofdwapen
met 4 kwartierwapens.
Daaronder 2 monogrammen G en M met lint er om geslingerd,
In het midden

.
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een ruitschild binnen en bloemkrans met linten, vastgehouden door 2 engelen de L. met een zandlooper, de R. met
een doodshoofd
in de andere hand.
Onder om het grafschrift
in gothische ‘letters op een geornamenteerde
cartouche.
Irloofdwafc-11. Helm 3/4, Wron,, 0 Dekkl., Helmt. uitkomende
wildeman met opgeheven knots in de R. hand, de L. hand
van
houdt de wrong vast. Van keel met een schuinbalk
hermelijn (5 vlokjes paalsgewijs) vergezeld van 12 staande
blokjes (3-2-1 - 1-2-3), -= CooZ.
h’wartzmu2pc~zs.
L. Cool, daaronder Harcels, gevierendeeld :
1-4
5 liggende ruiten (2-1-2);
2-3 3 palen, bovendien heeft
3 een vrij kwartier, beladen met een hermelijnstaart.
R. GoeZefzs, een lelie in het hoofd L., een lelie in den voet en een
vrijkwartier
beladen met een leeuw. Daaronder : &cg,&m,
2-3 vijf schelgevierendeeld : 1-4 een golvende schuinbalk;
pen (2-1-2).
i?z&sc~iZ~. Gedeeld : T CooZ, 2 Bergei o/ zoom, 3 schuinkruisjes (2-1)
en een bergje in den voet.
Grajschzyt.
Hier leecht begraven d’eersame Gillis Cool.
In sijn leven Raedt van Mijnen Heere de Marcquis van BerEnde joffr.
gen hij overleet te . . . . In Meert Ano XVcLXVI
Marie varz Emc.ssZa& sijn Huysfrou overleet den . . . .
No. 52.
Prachtig monument
tegen den muur in het koor.
Volkomen gaaf in wit stuc. werk.
Een lijst ondersteund
door
In den bovenrand op een cartouche:
2 kolommen.
I3eati mortvi qvi in domino morivntur.
In het midden ook het volle wapen IZ~y~erswncZ en daarGedeeld : I
naast een ruitschild in bloemkrans met linten.
ReJTmerswaal, 2 Ghlimes zooals men zou denken, maar het
is Boutcvsrm.
Daarboven op eelt cartouche, welke onder een doodshoofd
\ met been waarop een gevleugelde zandlooper rust is, aangebracht een spreuk TSOPEYDE , DEEYT (?) (Wie kan deze
verklaren ?)
Onder de wapens een geknielde ridder op een kussen voor
een lessenaar met bijbel er op waarvóór een helm en handschoen. Daarnaast een knielende vrouw beide met gevouwen
Op het kussen der vrouw ligt een slapende hond.
handen.

,
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De onderhelft,
dient ,voor het grafschrift op een cartouche,
luidende:
D. 0. M. Nobili Heroi Adriano De Reijmerswaele
Eqviti Avrato D. De Iodijc Nievstrien Weldene Et In Sevirgem Qvi Obiit Anno MVcXXXIIII
- VI May Ac. Iohannae
De Ghlimes Iacobi Baronis’ A. Grimbergen Filiae Qvae Obiit
Anno MVcXXXII - X11 Martii Johanna Filia Optimis Parentibvs Hoc Monvmentvm
Restavrari Ac Enornari Cvravit.
No. 53. Prachtig grafmonument
tegen den muur in het ‘koor,
gerestaureerd
doqr de Regeering volgens opgave van den
koster.
Voetstuk met 3 cartouches, daarboven ondersteund door
4 zuilen, een fronton en boven het midden een alliantiewapen.
Hierboven weder een relief, tusschen z zuilen overdekt door
een kopstuk waarop een beeld, met een voet rustend op een
doodshoofd.
Ín het middenstuk achter de zuilen nog 3 zwarte
platen waarop alleen op de linker met vergulde letters staat:
Saìzt-OmeY,’ Cortwìlr, Ravesway en van de Brouck.
Het relief stelt voor> een ridder in volle wapenrusting
te
paard het getrokken zwaard omhoog.
De ridderlans ligt op
den grond en daarvóór een afgehouwen hand.
Volgens de
overlevering
zou dit doelen op een duel waarbij door den
voorgestelden ridder, I;oa%zo~~ dc Krthule, dke hand werd afgehakt van een Spaanschen krijgsoverste.
Op het L. onder cartouche staat:
Tibi. Lvdovice & Ketvlle dynasta de Rihove qvi primarys
in equestri militia dignitatibvs
defvnctvs vitam cvm vrbis
hvivs regimina armisisti cvivs Virtutem
admirantvr
singali
Prvdentim omnes Mortem nemo Vxor moesta H. M. P. Obyt
4
Anno CI313CXXXI
R. onder staat:
Nobilissimo
Donna
Amerensia
de Xavt~sway Fragilitatis
hvmanae exemplar
Patientiae invictae specvlvm Morbosvm
vitae svae cvrsvm confecit Anno aerae christianiae
C13.13.C.X.X.X.111I.
Het wapen R. van sabel met een balk die een halven paal
ondersteunt
op zilver vergezeld van 3 sterren (6) van goud.
L. (ovaal) van keel met een ankerkruis van zilver.
Helm aanziende gekroond,
Dekkleeden.
Helmteeken een
uitkomende
zwaan met opgeheven vleugels.
De cartouches,

1
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penanten, het voetstuk en het kopstuk, zijn alle rijk versierd
met figuren, engelkoppen,
emblemen, festoenen enz.
No. 54, Buitengewoon
fraai grafmonument
tegen den muur van
het koor, nog volkomen gaaf en zeker het mooiste van alle
wat uitvoering
en sierlijkheid’ betreft.
Het geheel heeft in
het algemeen den vorm van een nis. In den voet een sierlijke cartouche met inscriptie.
Daarboven z beelden, de Ridder en zijn vrouw naar elkaar toegewend,
biddend elk op
Bij de ridder een
een kussen. In het midden den helm.
leeuw die diens zwaardsthede
in den muil houdt en bij de
Boven
de
beelden
2 halve bogen ondersteund
dame een hond,
door een engelkop en daarboven het alliantiewapen
en een
kleinere nis. Langs de zijkanten elk 8 kwartierwapens
als
volgt :
van TuyZZ van Serooskerke (3 Micazdt (keper vergezeld van
3 katten).
Rraks koppen (1-2) dus verkeerd!
Ravesdot (3 vogels).
Zn Bawne (keper met 3 vogels).
Conruy (leeuw).
Haemstede (leeuw met rad).
Cats (2 golvende balken en 3 No~eudx (3 leeuwen).
ruiten).
vaiz de72 fi$ide
(2 wassenaars
?$‘eZlev% Ca 1) Doorsneden :
Ï. 3 ruiten naar elkaar, 2
en vrijkwartier met 3 palen).
een gesp.
van Dfener (2 leliën met vrij- Campelz (2 balken de onderste
beladen met een roos).
kwartier).
BotZand (gevierendeeld : 1-4
Uzj’&rZ&nmziye (3 palen met
ingehoekt
gedeeld, 2-3 een
schildhoofd).
balk).
AZ~~o~ilde(3 schuinkruisjes).
Gyuteve (gedwarsbalkt, 6 st.).
Onderaan z doodshoofden
in een uitholling.
Inscriptie:
Hier Ligt begraven Heer Jeronimus van TzcgZ
Ridder Heer van Serooskerke Moermont
Weelevoort, Burchgraeve ende Lieutenant
Admirael van Zeelandt Gouverneur
N van Bergen op den Zoom sterff Ano XVcLXXItich . Ende
Vrouwe Eleonora MicauZt Dochter
van Heer Jan Micault
Ridder Tresorier Generaal van den Keyser Carel de Vijffde
syne Huysvrouw~ sterff Anno XVcXXXIXtich .
1)

Dit

zal SWelle

van

Catsu

moeten

zijn.
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No. 5 5. Grafmoment
No. 6 in het Koor, bestaande uit een
obelisk op een voetstuk tegen den muur geplaatst, omgeven
door krijgsattributen
: trommen, kanonnen, vaandels enz. en
2 treurende
engelen,
waarvan een god Mars voor moet
stellen,
Het geheel van bruin-grijs
marmer met witte versieringen, hier en daar verguld.
Bovenop een gevleugelde
zandlooper in een rouwkrans, onderaan een paar palmtakken.
Midden op de obelisk het volle wapen in een cirkel.
Helm,
wrong, dekkl. helmt. : een zevenblad tusschen vlucht.
Het
Voor
schild beladen met een zevenblad, een punt omhoog.
het voetstuk een wit marmeren
plaat ‘met de inscriptie in
vergulde letters luidende :
Hier rust de Hoogedele Gestrenge Heer Jacob Johan Volbergen Luitenant
Generaal der Infanterie
van den Staat,
Kolonel capitein van een compagnie te voet, Majoor commandant van’ Bergen op Zoom, etc. etc. etc. geboren 6 Augustus
1692 gestorven 24 Augustus
1778.
Ter eere van sijnen
dierbaren vader stelde dit gedenkteeken
deszelfs eenige zoon
,Andries Lambertus van Volbergen.
.
Hier ligt een man wiens deugd geen mensch ooit kon
[betwisten,
Een held, een menschenvriend,
is ‘t vreemds - hij was
[een Christen.
*#
A. Velingius.
No. 56. Erg beschadigd grafmonument
in het midden van het
koor tegen den muur van denzelfden
vorm doch minder
fraai, dan dat van & Ketulle. 1
No. 57. Idem van Cado Morgatio.
No. 58. Rouwbord van het geslacht d’ Aunzale:
Deze laatste drie worden later behandeld,
aangezien mij de
volledige gegevens thans nog\ ontbreken,
Protestantsche
No.

1921

kerk

te Etten.

Wapen in cirkel boven : een wereldbol.
Helm 3/h, wrong,
dekkleeden, helmteeken de bol. Daaronder :
Hier leet begraven ‘de eersame Ian Dirven sterf den
20
October 1664 in sijn leven was Secretaris en Schepen
tot Etten en de Eerbare Lysbet Iacobs van Vliet syn Huysvrouwe sterf den 16 December Ao. 1639.
\
14
I.

.

*

&
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Ende haerlieder
kinderen.
Daarollder:
Ruitschild
in cirkel
met ornament.
Een balk
vergezeld
van 2 rozen een boven
en een onder.
Het geheel
volkomen
gaaf buiten
den toren liggende.
\Vapen
in cirkel.
Het gewone
schild
beladen
met een
2.
anker,
baarsgewijs
geplaatst,
opgehangen
aan een lint aan
een boomstronk.
Hier
le)-t begraven
Iacop -\q-aen
van d’ Moer,
schipper
op Leur
out sj-nde
61
Iaerf
sterf den 8 Juli- Anno
1630.
Volkomen
gaaf, onder
den toren.
Etten,

15

April

\

1918.

Oudheden van Loosduinen.
door

Jas.

KLEYNTJENS.

In Gods name amen.
IC Avezoete
Dirc MelJ-sz, weedy-,
make
mijn testament
wetende mijnre vijf sinne encle machtich
mijns lichaems
ende bij rade als mijns prochijpape
heeren Jans van Vtrecht.
In den
eersten gheve ic ende bespreke
voir mijnre sielen in rechter aelmissen
vijf bont lants achte roeden ml-n ewelilten
na mijnre doot gheleghen
sijn after dat hof en die zuijtside van den vier honden lants daer Dirck
Op dit voerMelijsz.
zijn jaerlis
testament
op gheset
heeft.
streven
testament
lant gheve in mijn moederkercke
in ‘s Gravenzande
11 s jaers,
del1 prochijpape
1111s iaers,
mer
al so lange
den prochijpape
x 11 d iaers
voir
als ick leve,
sel ic ,gheven
Ymmezuet
en mijnre
dochter
ende na mijnre
doot sel bliven
den
eweliken
staende
als voirs
is, ende hij
prochijpape
1111 s jaers
sel mijn
dochter
eweliken
nomen
mit mij in den brief.
Voirt
den cappellaen
voir Onser
Vrouwen
outaer x 11 d iaers ende den
sinte Nyclaes
x 11 cl iaers den gasthuys
11 s iaers.
cappellaen
voir
Voirt
den
vier
oirdenen
den Jacopinen
den Augustinen
den
Mijnrebroederen
ende Onser Vrouwenbroederen
te Haerlem
haerlyc
x II d iaers. Heren
Nyclaese
Vlaminc
x VIII d iaers tot sine live
na sijnre
doot
te comen
ter papeliker
proven
int gasthuijs
also
En waert
dat daer
verre
als daer een pape gheprovent
waer.
dat die he)-lighe
gheest dese voers
ghien
priester
in en songhe
x VIII d iaers
in name totter
tijt toe datter
een priester
in waer.
Voer
bespreec
ic Maertijn
Cornoij
minen
neve op dat voerseijde
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ltint VIII s iaqrs als voir mijn onrecht in deser manieren na sine
doot‘ te comen op Jan sinen broeder of op sine kinderen ende
storve Jan CornÒij sonder blikende boort sel die heylighe gheest
dese VIII s anvaen ende voirt innemen.
Voert bespreeck ic den
heylighen gheest van s Gravenzande wat dese vijf hont lants meer
renten dan dit voirsproken
iaerlix testament loop ende daerom
sel si hen allen voirscr iaerlix testament van iaer tot iaer utreijken na mijnre doot.
Ende waer dat sake dat ic een half iaer
luttel mijn of meer storve eer die eerste dach van dese voirsc.
renten verschenen ware, soe wil ic dat die heylighe gheest meesters
half die renten in nemen ende gheven ijgheliken
na dat hen
ghebueren mach, ende die anderhelft
wil ic dat ga daer si toe
behoort te comen ende voirt dat men alle jaer dese jaerlix renten
also groot hen allen utreijke
als ic hen hier voir besproken \
hebbe ende dese brief hout hier voren.
Ende so is ymmer mijn
uterste wille ghesciede dat yemant dit voirscr lant mi of wonne
of denghenen
dien ic dese jaerlixe renten besproken hebbe dat
mijn voirscr testament al gheheel blive ewelike staende op die
helft van tien honden lants gheleghen after thof van der noorsiden
in te nemen in allen manieren als ic mijn testam’ent voirseijt
gheordineert
ende gheset hebbe op dese voirs. vijf honden lants
achte roeden min, ende so bespreec ic heren Nyclase den Prics
x 11 d op dat selve voirsproken lant ende an ghelde x 11 d Want
ick dit voirscr. testament
onwederropeliken
stade ende vastehouden wil, so heb ic ghebeden eersamen luden ende wijsen
heren Dirck van Bommel minen prochijpape en de heren Pieter
Folnaer priester dat si den brief hebben bezeghelt mit haren
zeghelen.
Ghegeven des Vridaechs na sinte Martijnsdach
in den
somer int jaer ons Heeren MCCC ende acht ende viertich (25
Juli).
Allen denghenen die dese letteren
sullen sien of horen lesen,
Ick Florens van Braband ghesonds lives ende machtig mijns
sins geve voer Jans siele van Braband mijns vaders ende voer
die mine in rechter aelmossen ewelike staende den heijlighen
gheest tot s Gravenzande vijf tscellingen
iaerlix alle iaer te
betalen in die herfzand marct ende bewiset in te nemene ende
verseeckert op die helft van tien morghen ‘lants van dier zuijtside
in, die ic heb legghende
in Zandambacht
bezuder der porte.
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Om dat ick wille dat dese dinghe vaste ende stade blive ‘so
hebbe ick bezeghelt met mijn selves zeghele, ende om meerre
zekerhede hebbe ic ghebeden heren Gheraerde den prochghipape
van t s Gravenzande dat hijt hevet bezeghelt met sinen zeghele.
Ghegheven
des Dinsdaghes
na sinte Valentijns
dach int jaer
ons Heeren MCCC viere ende twintich. (21 Februari).
In Gods name amen,
IC Margriete Zelanders machtich mijns
lijf ende wetende mijnre vijf sinnen ende bi rade mijns prochipapen haren Jans van Amen make mijn testament.
In den
eersten gheve ic ende bespreke ander- half morgen lants een
vierende1 bont min tot cruijs lande overzee te voeren waneer dat
een ghemene vaert wort, voer so gaen alle goede Vridaghe
van
desen lande vier achtende1 tarwe ende vier paer scoen alle
sinte Martijnsmisse
den armen te geven daert alre best besteet
is ter tijt dat een ghemeen vaer wort.
Voert so bespreke ic
der kercke VS iaers te gaen van desen voerseiden lande, ende
so wil ic dat Willem mijn zoen dit lant aenvaet ende bruket,
ende dit testament utreyke als voerscr. is ende na Willems doot
te comen als cruijslant pleget te doen.
Ende dit voerseijde lant
is ghelegen aen tuenwende
streckende van der molen op die
kreke.
Voirt
waert dat Willem voirs. of sijn erfnamen
dit
testament
niet ut en reijkeden so soude die heijlighe gheest
dit lant anvaen ende dit testament
ut reijken als voirscreven
staat. Ende voordat ick wil dat dit testament vaste ende stede
blive so hebbe ic ghebeden
haren Jan mijn prochipape dat hij
desen brief bezeghel met sinen zeghel, ende ic haer Jan voirs.
hebbe desen brief bezeghelt mit minen zeghel int jaer ons Heren
MCCC twe ende vijftich des Dinxdaghes
voir sinte Bertelmees
daghe. (21 Aug.)
Wij Clarijs Janz ende Volkerick die brouwer scepene in t s Gravenzande
oirconden
mits desen letteren dat Pieter Woutersz.
verliede voer ons dat hij sculdich is Gielijs Haddenz
tien
stellingen
Hollants iaerliker renten vrijs ghels ewelike staende
alle iaer te betalen in Onser Vrouwendaghe
te half oest rede
ghelt of enighe pande den derden penninck beter diem driven
of draghen
mach.
Dese voirseidc renten hevet Pieter voirs
versekert en de verwillecoert
op sijn huijs ende op sijn erve
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daer hij nu in woent, staende an die zuijtside an Godevaerd die
snider.
Waert dat Pieters voirs. of sine nacomelingher
Gielijse
voirs: of sine nacomelingher
ghenoemde niet en hadden alle iaer
tot sicre vermaninghe
mit panden of mit penninghen
als voerstreven staet so machte Gielijs of sine nacomelingher
huys ende
erve voerghenoemt
anevaen over sijn, vrij eijghen sonder yemants
wedersegghen,
ende Pieter voirseit hevet ghelovet die woninghe
te houden in goeden rake ten ware dat een ghemeen ongheval
viele van brande, so soude hijt weder timmeren
na sinen vermoghen.
In kennisse der waerheijt hebbe wi scepene voirghenoemt bezeghelt mit onsen zeghelen.
Ghegeven des Sondaghes
na Onser Vrouwen dach te half oest int jaer ons Heren MCCC
twe ende dertich,
(16
Augustus.)
Wij lan tscepene van t s Gravenzande
oirkonden
mit desen
letteren dat Louwerens Jans Deckerszone verliede voir ons dat
hij sculdich is Diericke
van den Prine of den houder der
lettere,
sestien stellingen
Hollants jaerliker renten vrijs ghelts
ewelike staende alle iaer te betalen in Paeschen Zandmarct reede
ghelt of eijgen pande als van lanthuijer.
Dese voirseide renten
so hevet Louwerens
voirs. versekert ende verwilcoert
op drie
morghen lants ende anderhalf hont legghende ,Doninxvelt
ende
hevet beleghen op die noortside ISatherine Matten dochter ende
Pieterman
op die zuijtside.
In kennisse der waerheijde hebbe
wij scepene voirghenoemt
bezeghelt mit onsen ghemeen zeghel.
Gegeven des Dinxdaghes
na utgaende oest int jaer ons Heren
MCCC zeven ende dertich.
In den naem des vaders ende des zoens ende des heijlighen gheestes,’
amen. IC Glorie beghine wonende te Zande ,ghesont van lichame
machtich mijnre reeden ende mire vijf sinnen om mijnre sielen
salicheid na raden mijns prochipapen ende ander wiser luden heb
ic ghemaect mijn testament in deser manieren.
In den beghinne
om eenihge memorie te doene in der kercken te s Gravenzande na
mire doot bespreec ic daer den prochipape VI s ende den cappellanen
die singhen voir Onser Vrouwen ende voir sinte Nyclaus elcken
IIl/, s. Item der kercken v s. Item den heijlighen gheest v s
Item den coster XII d Item den predicaren te Haarlem s s ter
pitancie.
Item der Carmelieter
aldaer XII d. Item den Minre-

’
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broederen
te Dordrecht
XII d.
Item Augustinen
aldaer x11 d
Dese voirgenoemde
renten selmen nemen iaerlycs van den lande
dat geleghen in der prochi te Zande in den nyeuwen lande daer
tweeder deel Aelwijn daer God die ziele of hebben moete die
mijn man was voir sine ziele gaf. Voert die renten die ic te
Rijswijc legghende hebbe, sal hebben een derdendeel die heijlighe
gheest in die Hage, te Rijswijc ende te Zande tote dier tijt dat
eene gemeen vaert wort ende dan selment vercopen ende zenden
over zee voir Ghisebrecht Rollen ziel ende voir die mine.
Voirt
broeder Dirc minen zone dat lant dat Allaert mijn neve onder
hevet gheve ic ende bespreke ter waddinghe.
Voirt den predicaren te Haerlem 2~ s. Item den predicaren te Vtrecht
v s.
Item
te Zerixzee den predicaren
Y s broeder Phillips v s
broeder Nycolaus van Duvene VS
broeder Arnoude
van Re)-meswale III s broeder
Florijs III s. Harman van Danske 111 s
te Dordrecht
broeder IJsebrande 111 s. Item den Minrebroederen
v s?
te Vtrecht dien selven broederen also vele. Voert thalve
huus int beghijnhof
den convente van den beghinen die ander
helft Gheertrude mire niften Dierics suster van der Laen.
Voert
den bloke van overzee v s Voirt haren Boudin minen biechter
x s haren Michiel x s Florijs Heynemanszoens
kinder I pnd.
hem allen, Ogiers kinderen v s, den gasthuse te Zande mijn
beste bedde ende ‘t beste 11 paer slaeplaken ende die beste deken.
Al dit ghelt sal men ghelden enen conincs penninc voir acht
penninghe.
Ende opdat dit seker ende vast blive heb ic gheset
exsecutore erachtige lude haren Boudijn minen prochipape ende
haren Michel ende broeder Dirc minen zone, ende set in horen
handen al mijn goet, ende ic en wil niet dat mijn erfgename
enighe goet anvaen eer mijn testament betaelt is. Voirt so set
exsecutoers hande
ic al mijn cleder in deser voirghenoemder
ende I pnd. Hollants dat si daermede doen als si minen wille
Ende want ic selve ghenen zeghel hebbe, heb ic gheweten.
beden erachtigen luden den prior van den predicaren te Haerlem
haren Rouden ende haren Michiel dat si dit bezighelen willen
Ghegheven int jaer ons Heren MCCC ende
mit haren zeghelen.
XII in Sinte Lucien daghe.
(13
December).
die desen brief sullen zien of horen
Allen
denghenen
te< t’s Gralesen, make ic cond Jan van Arnem prochipape
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venzande dat ic daer over was dair Jacob van Zeelant in sinen
lesten live sijn testament
besettede op een sticke lants after
t hof bij oesten der nuer molen, alle iaer te delen een vierende1
tarwe op den goeden Vridach ende vier paer scoen te gheven tot
sinte Martijns misse ende dit sel ytreijken sijn kint iof Diere een
voecht of is, ende waert dat sake dat dit voirseide kint storve so
soude dese voirseide tarwe ende dese vier paer scoen utreijken
Ende waer dat sake dat men desen
des kinders erfve naem.
tarwe niet en gave ende dese scoen so soude die heijlighe gheest
meesters dit voirnoemde
lant an vaen ende desen tarwe ende
dese scoen utreijken als er voirscreven is, ende waer dat sake
datter wat ‘over desen tarwe ende over dese scoen quaem dat
soude die heylighe gheest behouden.
Ende dit voirnoemde lant
is een cruijs lant, ende waer datter ene miene vaert quaem so
soude Jacobs kint of diere erfnamen
of waer dit voirseide lant
vercopen ende varen mit dier ghelde overzee. Voirt so heeft hi
den prochipaep besproken 11 s iaerliker renten op een sticke lants
dat Pieter Hoofts was ende is gheheten het Oplant.
In kennisse
der waerheijt so heb iet bezeghelt mit minen zeghel.
In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo ccc decimo nono
in die beati Lamberti martiris. Ego Katherina de Poel compos mentis
mee licet egrota corpore net ulla circumventa fraude meam ultimam
voluntatem in loco testamenti ordino veluti sequitur et dispono. In
primis pro remedijs anime mee, lego, do, et assigno decem et octo solidos perpetuo levandos de quodam iugere terre quod colit Volkericus dictus Brouwer et in anniversario
meo distribuendos
in
hunc modum.
Ecclesie videlicet in Zande duos solidos, presbitero
eiusdem ecclesie duos solidos, sancto spiritui ibidem duos solidos,
hospitali ibidem duos solidos, congregationi
dominarum
quondam
beghinarum
eiusdem loei tres solidos ad candelas, Canonicis in
Naeldwijc tres solidos sancto Spiritui ibidem duos solidos, et ad
usus pauperum
duos solidos. Item lego, do et assigno ecclesie
in Zande quinque solidos, rectori eiusdem ecclesie quinque solidos, cuilibet sociorum tres solidos, sancto Spiritui tres solidos, hospitali duos solidos, sancto Martino decem solidos. Item ecclesie
in Naeldwijc tres solidos, fí-atribus Minoribus decem solidos, Canonicis in Naeldwijc tres solidos, sancto Spiritui ibidem tres solidos, fratri Thielemanno
duos solidos, Jacobitis quinque solidos,
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fratri Philippo duos solidos, Augustinis quinque solidos, Carmelitis
quinque solidos, monialibus in Lee quinque solidos, in Reijnsburch quinque solidos, in Loesdurien quinque solidos, in Campo
regis quinque solidos, domino Arnoldo de Naeldwijc quinque solidos. Item dominabus
in Zande quondam
beghinis waerde corsium meum cum tunica, cuidam Agathe quondam mecum comItem tegmen meum et par
moranti
levem griseam chlamydem.
lintheaminum
in curia ad opus fratrum.
Elizabeth meum
waerde corsium, Ancille mee tunicam meam cotidianam.
Item
pueris
Henrici
do et lego in puram elemosinam
tres libras
et lectum unum cum pulvinari,
Godildi librum
meum.
Huius
testamenti
et ultime mee voluntatis, Godildim de Naeldwijc predictam eligo et ordino executricem. Actum coram meo confessore
fratre Johanne rectore in Zande quem rogavi sigillum suum ap- ’
ponere huic testamento
et mee ultime voluntati in testimonium
veritatis et ut eo citius et melius persolvatur.
Et ego frater Johannes predictus ad preces Katherine
predicte quia presens fui
et. het coram me acts sunt huic scripto sigillum meum apposui
in evidentiam
et testimonium
veritatis anno Domini et die predictis.
Alle denghenen
die dese letteren zellen sien of horen lesen.
Wij lantscepene t s Gravenzande, maken cond ende kenlic dat
Willaem
Verenellenz
voir ons quam ende verlide
dat hij
sculdich is den heijlighen gheest tien stellingen iaerliker renten
vrijs ghelts alle iaer te betalen in Voerscoter marct rede ghelt
of eijghen pande als van lanthure.
Dese renten hevet Williaem
voirs. versekert op sijn woninghe
ende op dat erve daer si op
staet die hi hevet in die zijtwinde ende heefse ghelovet
te
bewonen te beteren ende niet te arghen.
Wairt dat dair yet an
ghebrake dat hevet Jan’ veren Nellez ghelovet te voldoene ende
Willaem
hevet ghelovet
Janne scadeloes te houdene op dese
voirghenoemde
Woninghe dese voirghenoemde
renten sijn ghecoft
van dien ghelde dat Clarijs veren Dierwiven gaf den heilighen
gheest bezeghelt
mit onsen ghemeen zeghele ghegheven
des
Donredachs na sinte Urbaensdach int jaer ons Heren MCCC twe
ende twintich. (1 Juni.)
In die naem Gods amen. Jc Clarijs die Zeelander wetende mijns sin$
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ende machtich mijns lijf bij rade mijns prochipapen hebbe ghemaket
ende gheset voir mijn ziele tot minen cruce te voeren overzee alst ene
ghemene vaert wort vijf hont lants die ic cofte ieghens Willame van
Loene ende beleghen Gevet die paep op die auijtzide ende Jan Florenzoens kinder op die noorzide. Ende dese vijf hont lants en sellen’in
gheenre deelinghe comen na mire doo&, ende b’eset ende bevelet
Janne minen zone ane te vanen na mire doot, te voeren ende te
vercopen alst ene ghemene vaert wordt, tot dier tijt te ghebruken. Waert dat Jans ghebrake,
te comen op Heijnric minen
zone, van Heijnric op Willaem minen zone, van Willame op Jacob
minen zone, ende voert op den ousten ende op mijn naesten.
Ende wie dit voirghenoemde
erve onderhevet die sel iaerlix gheven voir mine ziel, also langhe alst onghevoert
is, alle goede
Vridraghe
vier achtende1 tarwen an brode den armen, ende vier
paer scoen op sinte Martijnsdach
in den herfst.
Waert dat sake
dat si dese aelmissen niet en gaven, welchaer dat erve onderhevet op sine voernoemde
tijt dat kenlick waer, so souden die
heijlighe gheest meesters van den Zande dit voerghenoemde
erve
ane vaen ende die aelmissen iaerlix gheven als voerscreven staet.
Voert besette ic voir mijn ziele toter papeliker proven te Zande
drie stellingen
t siairs ewelike staende op den westersten tamp
lants van ses tampen in die corte zijtwinde, code drie scellinge
t siaers den heijlighen gheest te Zande ewelike staende op den
tamp lants naest den tamp voerghenoemt
an die oestzide, ende
dese twe campe lants in gheenre deelinghe te comen ende Heijnric
minen zone te ghebruken
die renten alle iaer te betalen in die
herft Zantmarct,
na Heijnric te comen op den ousten naest him
ende op mijn naesten.
Omme dat dit vaste ende stade blive so
heb ic ghebeden haren Gheraerde minen prochipape dat hijt hevet
bezeghelt mit sinen zeghel. Ghegheven op Alrezielendach int jaer
ons Heren MCCC twe ende twintich.
(2 November.)
Allen denghenen
die dese letteren sulleh zien of horen lesen.
Wij lantscepene van t s Gravenzande maken kenlick ende oerconden
dat Jacob Martijn voir ons quam ende verliede him sculdich wesende
sestien stellingen Hollants vrij ghelt jaerliker renten etielike staende,
die Clarisse Jacob Scinkels dochter dair God die ziele of hebben mòet
gaf in rechter aelmissen, voir hair ziel in deser maniere.
Dat die
prochipape van den Zande sel hebben elke iaers vijf stellingen, die
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aldaer achte
heijlighe gheest aldaer III s ende die beghinen
Ende dese voirghenoemde
reltien hevet Jacob verstellingen.
sekert ende verwilcord op elftalf hond lant in sulker mate als
si legghen, die sestalf hont legghen in Zuijtlant ende hevet beleghen op die noorzide Hughe Ruijse ende op die zuijtside Ghiselskinder ut den niewenlande,
ende vijf hont lants legghen int
Noorlant
over die lache bezuJTden weghe, ende hevet beleghen
Gielis Pijl op die noortzide ende Margriet Jacobs moeder voerghenoemt op die zuijtzide.
Omdat dese dinghe vaste ende stade
blive so hebbe wijt scepene voerghenoemt
bezeghelt mit onsen
ghemeen zeghel ghegheven op sinte Pontijaensdach int jaer ons
Heren MCCC viere ende twintich.
(14 Januari.)
Alle deghenen die dese letteren sullen sien of horen lesen.
van t s Gravenzande imaken cond ende kenlick
Wij lantscepene
dat Willem Claijsz sculdich is den heilighen Igheest tot t s Gravenzande een pont Hollantsche
iaerliker renten ewelike staende
alle jaer te betalen in die herft Zandemarct
reede ghelt of
eyghen pande als van lanthuijer.
Dese voirseide renten hevet
Willem voirghenoemd
versekert ende verwilcord op drie morghen
Costers ende
lants die hi cofte ieghen Ymtnen Lambrechts
geleghen sijn int Zuijlant.
In oirconde deser letter hebbe wijt scepene voirghenoemt
bezeghelt mit onsen ghemeen zeghele ghegheven in sinte Gregorius
daghe int jaer ons Heren MCCC ende viventwintich.
(1 3 Maart.)
Alle deghenen
die deze letteren
sullen sien of horen lesen.
Wij lan tscepene van t s Gravenzande
maken cond ende kenlic
dat haer Gheraerd onse prochipape
voir ons quam ende gaf
den heilighen ‘gheest te t s Gravenzande te vrijen eijghen die
also als
woninghe
mitten erve die gheleghen is int Noortlant
In deser manieren
als dat
hise cofte ieghen Jacob Larken.
die heilighe gheest meesters wie si sijn *sellen utreijken broeder
Janne van Kulenburch
sinen broeder die in Onser Vrouwen
oerdijn is also ~langhe als hij levet alle jaer dartich stellingen
Hollantsche
jof den houder deser letter tot sulcken daghe als
men die woninghe verhuijrt vrijs ghelts, ten ware ioft also vele
niet ghelden en machte, watter of come dat selmen him iaerlix
utreijken, tenden siere doet so sijn die renten des heiligh gheests,
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Omme dat dit viste ende stade blive, so hebben wijt scepene
voirghenoemt
bezeghelt niit onsen ghemeen zeghele.
Ghegheven
in sinte Margrieten
avond int jaer ons Heren MCCC ses ende
twintich.
(12 Juli.)
Wij Pieters Malland ende Volkeric die Brouwer scepene in
t s Gravenzande oorconden mit dezen letteren dat Pieter Hoeghuijs
verliede voir ons dat hij sculdich is den heilighen
gheest te
t s Gravenzande
achte stellingen
iaerliker
renten vrijs ghelt
ewellike staende die sijn moeder gaf voir hair ziele alle iaer
te betalen te sinte Martijnsmisse.
Dese renten voirs. hevet Pieter
voirs. versekert ende verwilcoort op sijn huijs ende op sijn erve
dair hi nu in woent.
Wairt dat Pieter voirs. dit voirghenoemde
huijs ende erve vrien woude, dat mach hi vrien mit anderen
erve daer die prochipape ende die heijlighe gheest meester dunket
dat die heilighe gheest zeker an is. In kennisse der wairheide
hebbe wijt scepen voirghenoemt
bezeghelt mit onsen zeghelen.
Ghegheven in sinte Jacobsdaghe int jaer ons Heren MCCC acht
ende twin tich. (25 Juli.)
IC Niclays Vlaminc priester ende canonic tot sente Marienwaerde, make cond allen luden dat in den iaer ons Heren
MCCCLVII
ghesien hebben enen brief, gans ende gheheel ende
wel bezeghelt mit eens eersamens knapen zeghel Gheraerds van
Raphorst
daer God die ziele of hebben moet sprekende van
woerde te woerde als hierna ghescreven staet:
IC Gheraerd van Raphorst make cond ende kenlic alle luden
dat ic mit voirsienicheijt
ende bi minen levende live ende bi
mijns wijfs live bij onser beyder wille hebbe ghegheven
ene
morghen
lands ter papeliker proven int gasthuijs t s Gravenzande ewelike staende, welc lant ic cofte ieghen Pieter Oliviers
zoen ende is gheleghen
int nijewelant
bij Arent Gheleijnsz
woninghe
ende heeft beleghen op die een zide Huge Mouwe.
Waer dat sake dat een pape gheprovent worde op des heilighen
gheests outaer in die kercke van t s Gravenzande ende mer
ene provene toe sette so wil ic dat die paep die renten van
dien lande voirghenoemt
halve op heffe, ende die pape ut den
gasthuse die ander helfte.
Ende so begheer ic dat die papen
voir mi ende voir minen wive bidden in haren missen ende in
anders haren ghebeden ende voir alle dieghene dair mi ije goet
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of quam.
Voirt waer dat sake datter gheen paep in gasthuijsen
songhe, noch dair in gheprovent en ware, noch voor den heilighen gheist so wil ic dat die heilighe gheest meesters die renten
van dien lande innemen en de delen armen huijs sitten of, dair
si wanen bi horen vijf sinnen daert. best besteet si tot dier tijt
toe datter eene provene int gasthuijs ghemaect worde of voir
den heilighen gheest. Ende omdat ic wille dat alle dese voirstreve dinghe ewelike vast ende stadelike blive so heb ic desen
brief bezeghelt mit minen zeghel. Ghegheven op Onser Vrouwen
avond als si te hemel ghevoerd wort int jaer ons Heren MCCC
vier ende dertich.
(14 Augustus.)
Wij Wouter Woutersz ende Dideric van den Rine, scepenen
in t s Gravenzande,
oirkonden
mit desen letteren dat voir ons
quam heer Jan van Culenburch priester ende gaf den heilighen
gheest tot t s Gravenzande alsulke lijfrenten
alse haer Gheraerd
sijn broeder hem ghemaket
hadde durende tot sinen live ende
na sinre doot an den heijlighen gheest te bliven, welcke renten
staende sijn op dat huijs ende erve dair Jacob Larke op te
wonen plach ende Gheraerd Oem nu op woent, ende droech op
den heilighen gheest meesters toets heilich gheests behoef van
t s Gravenzande al recht dat hi hadde an dien voerscreven goede,
ende verliede dat alle brieve doot sijn die hi daer op sprekende
hadde of noch hebben machte, ende dat al dat rechte dat hij
daer an hadde vriliken ende gheheeliken des heilighen gheests
eijghen is. In kennissen bezeghelt mit onsen zeghelen.
Ghegheven in sinte Marien Magdalenen
daghe int jair ons Heren
dusent drie hondert ende vier ende viertich. (22 Juli.)
Wij Wouter Wouterz ende Claijs Janz scepenen in t s Gravenzande
oerconden
mit desen letteren dat voir ons quam meester Dirck
die Scermer verliede voir ons dat hi sculdich is Dideric van
den Rine of den houder der letteren dertich scellinghe Hollantsche
jaerliker renten vries ghelts ewelike staende of alsulke paijment
alse die here neemt van sinen renten.
Te betalen die rente tot
desen jaer die ene helfte tot Alreheilighen
misse naestcomende,
ende die anderhelft
toot Meije daer naestcomende
toot elken
daghe reede ghelt of eijghen pande den derden penninc beter die
men driven iof dreghen mach ter scepenen pachtinge voirs. ende
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also voert alle f iaer te betalen tot Alreheilighe
misse ende te
Meije in alre maniere alse voirghescreven
staet dat heeft meester
Dirc voirs. hem versekert ende verwilcoirt
op sijn huijs ende op
sijn erve daer hi nu in woent staende tuschen Pieter Hoefts
huijs op die oestzide ende dair Heijnric Pouwelsz in te wonen
plach op die westzide, ende so heeft hi gheloeft te houden dat
voirs. huijs in goeden raken buten Diderix tost van den Rine,
ende beteren ende niet arghen bezeghelt mit onsen zeghelen.
Ghegheven des anders daghes na sinte Pietersdach ingaende oest
int jaer ons Heren dusent drie h.ondert ende twe ende viertich.
(2 Augustus.)
Wij lantscepenen
van t s Gravenzande oirconden
mit desen
letteren
dat voir ons quam Willaem Heijnricsz ende gaf den
heijlighen gheest van t s Gravenzande te vrijen eijghen een half
morghen lants die gheleghen is int nijewelant op die noortzide
van des proest lande van Conincsvelde
dat Costijn Dircxz nu
bewoent ende so sal Willaem voirs: dit lant bruken also langhe
als hi levet sonder renten, ende na sijnre doot sel die heilighe
gheest voirs. dit lant lanvaen.
In kennisse bezeghelt mit onzen
ghemeen zeghel ghegheven int jaer ons Heren MCCC een ende
vijftich vijf daghe in Maerte. (5 Maart.)
Wij lan tscepenen van t s Gravenzande
oirconden
mit desen
letteren dat Michiel Hughenz verliede voir ons dat hi sculdich
is den heijlighen
gheest van t s Gravenzande
tien stellingen
Hollants
jairliker
-renten vrijs ghelts ewelike staende alle iaer
te betalen
in die herft
Zande marct met alselken’ ghelde
als men ghemeenlic
mede coop ende voercoopt reede ghelt of
eijghen pande den derden penninc beter die men driven of draghen mach ter scepen pachtinge voirs, Dese voirs. renten heeft
\
Michiel voirs. versekert ende verwilcoort op een sticke lants dat
gheleghen. is bi den Vlederbosche ende beleghen heeft Floris van
Brabant op die noortzide ende Willaem Heijnemansz op die zuijtzide, ende so mach Michiel voirs. deze voirseide renten verlegghen op andren erve bi den prochipape ende bi den ghemeen
recht van der poorte aldair die heijlighe gheest seker an is ende
so en sel die heijlighe gheest niet hebben van desen l renten also
langhe als Agniese Jans Florijsz dochter leeft, ende na hare

.
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doot sel die heilighe gheest die renten in nemen van jair te iaer
als voirscreven staet. In kennissen bezeghelt mit onsen ghemeen
zeghel ghegheven int jaer ons Heren MCCC een ende vijftich des
Vridaghes voir Sinte Pietersdach cathedra. (1 8 Februari.)
In Goods name amen. IC Arnt van den Woude machtich
mijns lijf ende wet&nde mijnre vijf zinnen ende bi rade mijns
prochipapen
haren Jans van Arnem make mijn testament.
In
den eersten gheve ic ende bespreke ter papeliker proven die
renten van een half hont lants dat gheleghen
is in haer yen
hoeve ewelike staende.
Voirt den heijlighen gheest tot t s Gravenzande een half hont lants ende een zevendeel van eenen
honde also groot ende also cleijne als ick hebbe legghen in Rosendael. Omdat ic wil dat dit testament vaste ende stade blive
so hebbe ic ghebeden haren Jan minen prochipape dat hi desen
brieff bezeghel, ende ic Jan van Arnem prochipape
tot t s Gravenzande hebbe desen brief bezeghelt mit minen zeghel. Ghegheven int jaer ons Heren MCCC twe ende vijftich op sinte
Victoersavond.
(9 October.)
In Gods name amen.
IC Margriete Zelanders machtich mijns
lijfs ende mijnre vijf zinnen ende bi rade mijns prochipapen
make testament.
In den eerste gheve ic ende bespreke den
heilighen gheest tot t s Gravenzande een half morghen lants die
gheleghen is in die corte zuijtwinde ende beleghen heeft Willaem
van Leelant op die westzide ende Lijsbet Ridders op die oestzide.
Ende van desen lande so bespreke ic ter papeliker proven 11 s
tsiaers ewelike staende, om in die bedebrief te staen. Ende so
sel die heilighe gheest dit lant anvaen tot sinen vrien eijghen
ende die twee s dair of utrijken alle iair. Ende omdat ic wil
dat dit testament
vaste ende stade blive, so hebben ic ghebeden
haren Jan van Aernem dat hi desen brief bezeghelt mit minen
zeghel om bede wille Margrieten.
Ghegheven int iaer ons Heren
MCCC ende twe ende vijftich des Dinxdaghes voir sinte Bertelmeèsdach.
(2 I Augustus.)
In Gods name amen. IC Mouwerijn Zoetgaerden zoen machtich
mijns lijfs ende wetende mijnre vijf sinnen ende bij rade mijns
prochipapen
haren Jan van Arnem make mijn testament.
Item
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in den eersten gheve ic ende bespreke in rechten testamente
voir mine ziele den heilighen gheest van t s Gravenzande drie
Voirt der papeliker proven x 11 d jairs.
stellingen
Hollants jairs.
Item den beghinen s 11 d iairs.
Dit voirs. iairlix testament verseker ic op een half morghen
lants die gheleghen
is in Zeelanders lant ende beleghen heeft
Mergriete Zeelander op die noortzide ende Heijnric die coster op
die zuij tzide. Om dat ic wille dat dit testament vaste ende stade
blive, so hebbe ic ghebeden haren Jan minen prochipape
van
t s Gravenzande, om bede wille Mouwerijns voirs. hebbe ic desen
brief bezeghelt mit minen ztghel.
Ghegheven int jair ons Heren
MCCC twe ende vijftich op sinte Pieters ende sente Pauwelsdach
apostolen.
(29 Juni.)
In den naem Gods amen.
Wij Bartelmees Jacobz ende Lijsbet
mijn wijf, machtich onser vijf zinnen ende ghesonts lijfs, maken ende
ordineren
onse testament om salicheit onser sielen in manieren
als hierna ghescreven staat. In den eersten so bespreken wij den .
heijlighen
gheest tot t s Gravenzande
ter armerlude
behoef in
rechten testamente
ende in rechter aelmosse ene morghen lants
luttel min of meer also als si gheleghen is bi Pieter Jans zoens
streckende van den Groenen weghe tot an den ouden dijc ende
heeft beleghen Heijndric
Hoochuijs
an die noortzide mit erxe,
ende an die zuijtzide Pieter Jansz. Voort so hebben wi legghende
vierdalf hont luttel
min of meer in Noorlant op die zandelinghe,
hierop bespreken wij onsen prochipape t s Gravenzande twe scellingen Hollants iairlix ewelike staende ende voir ons te bidden.
Ende wat dese voirscr. vierdalf hont meer renten dan twe s
dat bespriken wi den vier biddende ordenen, den Minrebroeders
ende den Augustinen
tot Dordrecht, ende Onser Vrouwerbroeders
ende den Jacopinen tot Haerlem alghelike te delen onder hem.
Dit voirs. lant heeft .geleghen an die oestzide Heijnric Hoochuijs
ende an die westzide Pieter Hoochuijs.
“Dien eyghendom van al
desen voirghenoemde
lande gheven wij den heijlighen
gheest
mar die bruijc waer willen wij behouden tot onser beijder doot
toe, onse nootruft
of tel nemen, ende willen dat die heilighe
gheest meesters dit voirs. lant na onser beijder doot ane vaen
ende die renten iairlix utreijken als voirsc. staet.
Voort so
willen wij dat die heilighe gheestmeesters
drie wassen kaersen
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Omdat wij willen ende
alle iaer barnen tot onser iairghetiden.
onser beijder uterste wille is dat dit ieghenwoirdighe
testamente
stade endc vast blive so hebben wij ghebeden enen eersamen
man heren Jan van Arnem onsen prochipape dat hi dit bezeghelen
wille mit sinen zeghele. Ende ic Jan prochipape van t s Gravenzande voirs. om bede wille Bertelmees ende Lijsbetten sijns wijfs
voirghenoemt
heb ic desen brief bezeghelt mit minen zeghel.
Ghegeven int jair ons Heren MCCC drie ende vijftich op sinte
Sijmons en Juden avond apostolen.
(27 October).
IC Jan van Aernhem
prochipapé
in t s Gravenzande,
make
kond ende kenlic dat Kerstijn Martijns om salicheijt
haerre
zielen beset heeft ende versekert twe achtende1 tarwen ewelike
den
staende ende jair te deelen op den Goeden Vridach
armen voir hair ziel. Deze voors. tarwe heeft si bewijst op
die helfte van vierdalf hont lants legghénde int Oude lant, ende
heeft beleghen Willem Hannen zoens zoen ten west eijnde mit
leenne, die Capelle van Honsel ten oest eijnde mit erve, die
kercke van t s Gravenzande op die zuitside mit erve, ende Dirc
van den Rijn op die noortside mit erve. Dese voirghenoemde
tarwe sal utrijken alle iare Gheraerd Woestelantsz.
ende den
armen deelen also langhe als hi leeft, ende na sq-nre doet so
sellen die heilich geest meester die nu sijn of hier namels wesen
sellen dien tarwe in nemen ende alle iaer deelen als voirsc. staet.
In oirconde deser dinc heb ic desen brief. beseghelt mit minen
zeghel. 1 Ghegheven
int iair ons Heren MCCC drie ende vijftich
op Sinte Angenietendach.
(2 I Januari).
IC Katrijne Dirc Honen wetende mijnre
In Goets name amen.
vijf sinnen ende bi rade mijns prochipapen
haren Lubbrechts
In den eersten gheve ic ende
van Tiele, make mijn testament.
bespreke voir mine ziele in rechten testamente een half morgen
lants den heilighen gheest ter Wateringhe ende een half morghen
lants den heilighen gheest tot t s Gravenzande, welke morghen
lants gheleghen is in dat weer dair Pieter haren Jacobs zwagher
in woent.
Om dat ic wille dat dit ‘testament
vaste ende stade
blive so heb ic ghebeden haren Lubbrecht
minen prochipape dat
hi desen brief bezeghele.
Ende ic Lubbrecht van Tiele prochipape
tot t s Gravenzande
hebbe desen fbrief bezeghelt om bede wille
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MCCC vijf ende

Wij scepen van Monster oirconden mit desen brieve dat’ voir
ons quam Smeeder Janz : ende verliede Florijs van der Muur
een pont Hollants
iaers an sulken ghelde dairmen
bier ende
broot mede coopende, dese renten sullen staen op vier morghen
lants die Willem
Moijtgens
kinder waren die gheleghen zijn
benoorden der wateringhe.
Waer dat sake dat dit voirsc. lant
niet goed ghenoech en ware voir dese renten voirsc. dat soude
Florijs verhalen op, dat lant dair sijn woninghe
op staet nu ter
tijt ende dese voorsc. renten mach hi lossen om neghendalf pont
Hollants payments binnen twien iaren ende lost hi niet binnen
twiena iaren ende lost hi niet binnen twien naestcomende,
so
sal dat pont iaers op dat lant eweliké bliven staen niet vor op
te staen. Ende dese renten selmen betalen alle iair tot Valckenborch marct.
Bezeghelt mit onsen ghemenen zeghel, ghegheven
int iair ons Heren MCCC seven ende vijftich des Woensdaghes
na iairs daghes. (4 Januari),
In den name Gods amen.
IC Jan Pieterz. ende Lijsbeth mijn wijf
machtich onser vijf sinnen maken ende ‘ordineren ons testament.
In
den eersten so gheven wij den heilighen gheest VIII s. iairs ewelike
staende, heer Jan Sijmonz 11 s. iairs ende na siere doot tomende op
den heilighen gheest, ende heer Dirc Voet 11 s. iairs ende na
siere doet tomende op den heilighen gheest, ende den goedshuse
iairs ende toter papeliker proven II s iairs, dit ghelt te
11 s.
betalen in die herft zandemarct
in sulcken& paijment
dair men
dan ghemeenlike
mede copet ende overcopet.
Dese voirghenoemde rente bewijsen wij op een half morghen lants die gheleghen is int Noorlant
after Heijn Hannen zoens overdijc die
beleghen heeft Cop Oestelantsz. an die noortzide, ende Williaem
Mouwen dochter an die zuytzide.
Ende .omdat wij willen dat dit
voirseide testament staende blive so hebben wij ghebeden enen
goeden man haren Jan van Meghen die gheset is in die stede
ons prochipapen
haren Lubbrecht
van Tiel dat hi dit testament
bezeghel mit sinen zeghel. Ende ic Jan van Meghen priester
om bede wil Jan ende Lysbetten
so hebbe ic desen brieff bezeghelt mit minen zeghel, ghegheven int jair ons Heren MCCC
neghen ende vijftich op sinte Victorsavond.
(9 October).
1921

226

I GESLACHT-

EN

WAPEKKUNDE.

IC Agniete
Jacopsdochter
Verniden
In den name
Gods amen.
zoens
make
ende
ordinere
machtich
ende
wetende
mijnre
zinne
mijn
testament
om oirbair
ende
nutte
mijnre
zielen
ende
mijnre
ouder
dairt
of ghecomen
is ende in rechter
aelmissen.
In den eersten
so beset ic ende bespreke
een stucke lants
dat
gheleghen
is in den
ambacht
van Wateringhe
in den hoec
onder
heeft
ende voir eenre
merghen
dat
Pieter
Heynenzoen
alst gheleghen
is so
gheleghen
is also cleijn
ende also groot
bespreke
ic- dat rechte
derdendeel
dairaf,
den heilighen
gheest tot
t s Gravenzande
dair of te boeren
die renten
iairlix
denghenen
die dair heiligh
gheest
meesters
sijn, mijn
iarichtijt
alle iair te
doen des avonts
ter Vighelien
ende des daghes
ter misse mit
drie
kaersen
ende
so sellen
die heilighe
gheestmeesters
den
den coster VIM
ende wat dair boven
priester
gheven
XII d ende
is dat sel die heilighe
gheest op boeren
totter armen
behoef ende
bi denghenen
die mijn
naeste bloet sijn.
dat sellen
si gheven
Ende
wair oec dat sake dat yement
van minen
erfnamen
hier
so beset
in dit voirscr.
testament
sinte
ieghens
segghen
wilden
Martijn
tot Utrecht,
ieghens
yemens
wedersegghen.
Ende. om
der meerre
sekerhede
so heb ic ghebeden
eersamen
knapen
ende
besceijden
Hughe
Janz ende Jacop Hannenz
scepen tot t s Gravenzande
dat si dit voirsc. testament
bezeghelen
willen,
ende wij
Hughe
Jansz ende Jacop Hamenz
om bede wil Ahniesen
voirscr.
hebben
wij bezeghelt
mit onsen zeghel.
Ghegheven
int iair ons
Heren
MCCC
ende
LX des Donredaeghes
voer
sinte Victoersdaghe.
(8 October.)
Wij landtscepen
van t s Gravenzande
oirconden
mit desen letteren
dat Hubrecht
Ghijsbrechtsz
verliede
dat hi sculdich
is den heilighen gheest tot t s Gravenzande
een pont Hollants
iairliker
renten,
te betalen
alle iair tot sinte Martijns
misse in den winter
mit
reden
ghelde
als men
dan mede
toep
ende overcoep
of mit
eyghen
panden
den derden
penninc
beter diemen driven of draghen
mach
ter scepen
pachtinghe
voirs.
Dit voirseide
ghelt versekert
ende verwilcoort
Hubrecht
voirs. op sijn woninghe
die hi staende
heeft
in Noortlant
ende
op neghentien
hont
lants
daer
die
woninghe
op staat welke woninghe
ende lant beleghen
heeft op
die noortzide
Hughe
Backer
ende
op die zuytzide
Arnt
Hont
kinder.
Dat dit wair
is so hebben
jn desen brief bezighelt
mit
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onsen ghemenen
zeghel, ghegheven
int
ende tsestich sestien daghe in Februario.

iair ons Heren

MCCC

In Gods name amen.
IC Agniese Dirc Coppen Neve wijf
machtich
mijnre vijf zinnen ende biade haren Jan van Meghen
mijns papen make mijn testament. In den eersten gheve ic ende
bespreke den heilighen gheest tot t s Gravenzande vijf scellinghe
Hollants iairs of vier paer scoen. Dese voirseide renten vkrseker
ic ende verwilcoer op mijn helft van minen huse ende erve
staende tusschen Cop Oestlants zoens huijs ende Jan Pietersz
erfgenamen
huijs. Omdat
dit waer is ende ic wille dat dit
’ testament
vaste ende stade blive, so hebbe ic ghebeden haren
Jan van Meghen priester dat hi desen brief voir mi bezeghelen
wil. Ende ic Jan van Mighen priester hebbe dese brief bezeghelt
om bede wil Agniesen voirsr. mit minen zeghel, gheghevenint
iair ons Heren MCCC ende tsestich op sinte Lucasdach ewangelisten,
(Wordt

Nav. LXIX,

voortge2etl.

334.

Van der Aa-vañ

Baexen.

Ter verduidelijking
dezer acte kan wellicht het volgende dienen :
Wolter van Baexen had bij Jan(na) Heym vier zonen :
I. Johan, ridder,
bel. met Coninxvry
1494, is dood 1530 en
st. kinderloos tr. Ik. Geertruid van der Aa, dr. van Hendrik
en Margriet Oem. Zij was de zuster van Johan van der Aa,
Vrijheer tot Bochsven, Heer van Olmen, als Drossaard van
Gorinchem, overleden 23 Maart I 540;
2~. Elisabet van Herff
e wordt getocht aan Coninxvry
1530.
’
2. Hendrik
tr. Francisca Valckenaer.
3, Wolter tr, Cornelia Oem van Bochoven.
4. Jasper bel. met Coninxvry als erf zijns broeders Johan 1530
en st. 1537. Tr. Alyd van Lennep.
”
‘s Gravenhage.
J. D. WAGNER.
l
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blz. go.

Piggen.

.

Op de Amsterdamsche
Universiteit+Bibliotheek
blaadjes (albumblaadjes?)
met aanteekeningen
familie ~??~~~JTz.

2

NO

No.

bevinden zich
over leden der

Bevat een teekening met boven- en onderschrift.
Ze stelt
voor een langwerpige
tafel, waaraan zeven personen zitten :
drie aan het linker-, drie aan het rechteruiteinde
en één in
het midden.
De twee drie-tallen aan de uiteinden doen zich
te, goed aan spijs en drank, terwijl daarentegen de zevende,
’
die in het midden zit, met hongerige oogen toekijkt.
De voorstelling
is blijkbaar bedoeld als persiflage op de
spreuk, die in sierlijke lettertjes er boven prijkt:
Medium tenuere beati.
Beter passend bij de voorstelling zijn de versregels, die er
onder staan :
Hit medij esuriunt, Extrem sunt saturati
Errant qui dicunt Medium tenuere beati.
Het voornaamste
is voor ons echter wat beneden links
geschreven is, n.1. : 7-obìas Pz&yn de Lnw $m2. Anno 1591.
* *

I.

Bevat namen van leden der familie Piggen in deze
orde :
Jan Jasper Vermul-den
(Anglus).
Sibilla Piggen, den XV Maij 161 I (22?)
(Haghae).
Anna Pigge, den 16 Maij 1625 (Haghae).
Hierachter staat: Nulla dies
G. Piggen, 16. 5. 1625.
quin linea ducta supersit (Haghaej.
Mogen we daaruit
schien afleiden, dat hij dichter was?
Adriaen van Heemsincq,
Daaronder : Cornelia Pigge.
27 Julijs ‘26.
Cornelia is gemerkt *. Bij deze verwijzing onderaan
* uxor de Heemsincq (Haghae).
Uit een onduidelijk woord achter Heemsincq maak ik:

2.

volg-

obeat
misden
staat:
Ulrìc.

Misschien kunnen deze gegevens den heer v. R. van eenig nut
DR. J. BEKG.
zijn. Dan acht zich ruimschoots beloond
.
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WESTERMAN
door,

G, L. VAN DER MOLEN,
Gaarne laat ik hier een overzicht van de genealogie Westerman
volgen, hopend, daar zij hierdoor in ruimer kring bekend wordt,
de nog ontbrekende
gegevens aangevuld te krijgen.
1.

Hen&&5 Westerman,
1) van Kamen, 2) Luthersch,
geboren te
. . . in 1736, overleden te . . . in . . ., huwt te Amsterdam , . ,
1766

2.

Cdara

Cat?zarìna

Gewtruida

Mìhe

(MikRe,

Mziekke),

ge-

boren te . . . in 1736, overleden te . . .
Uit dit huwelijk :
a. Catharina Elisabeth, geboren 24 April 1768. 3,
b. George Adam, geboren 14 Jan. 1770. 3,
c, Frederik Wilhelm, geboren 2 Febr. 1772. 3,
d. Frederik, geboren I 16 Mei 1773.
e. Marten, volgt onder 2.
Maden
Westerman,
geboren te Amsterdam
28 Sept. 1775,
overleden te Amsterdam
17 Maart 1852, letterkundige
en
directeur
van de Amsterdamsche
Stadsschouwburg,
huwt
25
Sept. 1796 te Amsterdam
Ama
Maria
Vorst,
geboren
te :.. 12 Febr. 1775, overleden te . . .
,
Uit dit huwelijk :
a. Gerardus Frederik, volgt onder 3.
d. Franciscus Casparis, volgt onder 4.
c. Jolianizes
Casparis
@esterwan,
geboren te Amsterdam
I 8og . * ., gesneuveld
als Vrijwillig Koninklijk Jager voor
, ‘Leuven 12 Aug. 1831.
d. Clara
Catharzka
Ekzabeth
Westermag,
geboren te Amsterdam . . . 1797, overleden te . . ., huwt te Amsterdam
16 Juni 182 t James Dodge van Sheffield, geboren te.. .
overleden te . . ., zoon van William
en Anus , , .

1) De naam
Westerman
komt
reeds in 1585 in Friesland
voor, nl. Ds. Aa’am
waarna
we dezen naam geregeld
terugvinden,
ook in Amsterdam,
Bovendien
vinden
vermeld
als zoon van Ncndvik
W., van karnen,
een zekeren
Geoye Adam W.
Wijst
op eenig verband?
‘9) Deze komt
van Kamen,
is daar echter
niet geboren,
kwam er waarschijnlijk
zijn ouders en is vandaar
in 1753 overgeschreven
naar Amsterdam,
3) Zijn niet te Amsterdam
gehuwd of overleden,

W.,
we
dit
met
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Petronedla Westerman, geboren te Rotterdam
...
1803,
overleden te Bloemendaal , . ,, huwt te Amsterdam
Ig Mei I 825 yacobus Muller,
cargadoor en convooylooper, geboren te Amsterdam
. . . . 1801,
overleden aldaar I Nov.
1865, zoon van Hendrik Roedof en AdoZphìna Lmnmers.
f. Anna LouzSe Westermaiz, geboren te Rotterdam , . . 1806,
overleden te Amsterdam
IO
Sept. 1884, huwt te AmArend Rooseboom, comsterdam 13 Oct. 1830 Geduwd
missionair in effecten, geboren te Amsterdam . . . 1809,
overleden aldaar 2 Juni 1865, zoon van Arend en Geertyuya Mìckmershuysen.
Dr. Gerardus Frederik
Westermnlz, geboren te Amsterdam
8 Dec. 1807, overleden te Amsterdam
g Mei 1890, directeur en oprichter
van het BKoninklij k Zoölogisch
GenootRidder
in
de
Orde
van de
schap Natura Artis Magistraa,
Nederlandsche
Leeuw, enz. huwt 4 Juli 1833 te Utrecht
Magdalekza EZeonora van der Sc?zroef, geboren te Utrecht
2 1 Oct.
18 12, overleden
te Amsterdam . . . . Febr. 1892,
dochter van Johannes en Dorothea van Gorkum.
Kinderen :
a. WìZheZm Marten, volgt 5.
b. Dorothea Maria EZeonora, geboren te Amsterdam 23 Mei
1834,
overleden aldaar I I Juni 1894, huwt te Amsterdam
I I Sept.
I 8 56 racobus
yosephus Francìscus Verdonck,
geb. te Antwerpen , . . 1824, overleden te Amsterdam
3 I Jan. 187,8 ; zoon vah Framìscus 3ohannes en Marìa
Barbara Ad&.
e. Margaretha
Cathariza,
geboren te I I December 1842,
huwt te Amsterdam
18 Dec. I 862 Johannes Noodhoek
Hegt, geboren te Oldenzaal 28 Juni 1833, overleden te
‘s-Gravenhage
19 Nov. 1920, kapitein ter koopvaardij,
onder-directeur
van het Koninklijk
Zoölogisch Genootschap ,Natura
Artis Magistrac, directeur van de firma
Late Hegt & Co., zoon van yoizannes, geboren te Middelburg 1787, overlede)
te Raalte I Mei 1879, en rohanna HenrìEtte
AZexandrìna
Schermerts, geboren te
Elburg 22 Dec. 1797, overleden te Kampen 1885.
d. Henrzcus TheodoYus, volgt 6.
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e. Maria
EZeonora,
geboren te Amsterdam
13 Febr. 1842,
overleden 26 Maart 1847.
geb. te Amsterdam
28 Juli 1835,
J JYohamzes Casfarìs,
overleden 2 I Ik.
I 856.
Cornedia,
geboren te %Amsterdam 3 1 Mei 1844,
g* Anna
overleden 13 Sept. 1848.
?L Ama
Eleonora,
geboren te Amsterdam
30 Sept. 1850,
overleden te Amsterdam
28 Oct. 1917, huwt te Amsterdam 8 Augustus
1876 Mr. WìZZem Kaved Hendrìh
Mouthaan,
geboren te Amsterdam
30 Jan. 1850, overleden te Amsterdam
5 Jan. Igoo, advocaat en procureur,
Rijksadvocaat voor Holland en Utrecht, zoon van Nicodaas lsaäc,
geboren 2; Nov. 1823, overleden 20 Jan,
18gg en Margaretha
Marìa
AmeZìa Krawìnkel,
geboren
rg Sept. 1827, overleden 5 Juni 1897.
WìZZzeZm nilnrten Westerman,
geboren te Amsterdam
28 Oct.
5.
1839, overleden
aldaar 28 Aug. 1872, kapitein der genie,
huwt te . . . . Mavza Margaretha
Dzkyts, geboren te . . . 13 Mei
1840, dochter van C.. E.. en A.. A.. H..
Haf@,
a. Gerard Frederik,
volgt ga.
b. Cornelis Willem Johan, volgr 5t7.
c. ZVìZheZm B’arteq
geb. te Amsterdam 4 Jan. 1869 ; vertrekt naar N. 0. Indië.
d. A . . H. . Westerman,
geboren te Amsterdam 12 Dec. I 869,
huwt te. , . 3 Dec. 1869 DY. WìZZem Reystew, geb. te . . .
17 Dec. . . . zoon van yaan f?endrì,4 en Geertrui Kìtsenza.
5. a. Geravd Frederik Westermaq geboren te Utrecht 24 Dec. 1866,
huwt te ‘s Gravenhage
25 Jan. Tg00
EZìsabeth
Margaretha
Knotteîlbelt,
geboreu te Delft g Dec. 1867, dochter van DY.
Phil.
Thomas
en Martìna
Drost.
Uit dit huwelijk :
a. Gerard
Frea’erìk,
geboren te Bussum 17 Febr. 1902.
5. b. DY. Comelìs
WiZZem yohan
Westerman;
geboren te Amsterman
g Oet. 1867, chirurg te Haarlem, huwt te . . . 22 Dec. 1898
C., F.. Ko&, geboren te Schiedam 8 Juni 1861, dochter van
C. , F. . en Catliarìna
Maria
vajz Zanton.
Uit dit huwelijk :
a. WìZZem Marten,
geboren te Haarlem
13 Oct. 18993
medisch-stsdent
te Amsterdam,

I
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Henvicus Tlzeodorus PVe.rteyMnn, geboren te Amsterdam 26 Nov.
1S46, overleden te Baarn 8 Sept. 1302, directeur van de Kasvereeniging. te Amsterdam,
huwt te . . . EZisnbeth Karia
COYnelia Matthes,
geboren te Amsterdam
I 5 Dec. . . . , dochter
van Dr. Hendrìk
en dulnna PetyoneZZa Helena Fvantxen.
Uit dit huwelijk:
a. Anna . . , . . . huwt te , , . , . . . . . , van RìemsdzjiZ, geboren
te . . . . zoon van.. , . . . en . . , , . .
ó. Paula
. . . , geboren te . . .
c. Maurits Chrtstiaan, volgt 6~.
6. c. ïUaurits
Chìstìaan
Westerman,
geboren te Amsterdam 24 Febr.
1888, Afdeeling
chef bij de flrma Mac Neill & Co., huwt te
Batavia I 2 Juni 1919 Catharina
Henrìette
Ne&her,
geboren
te Tjisalsh 8 Juli 1887, dochter van L?enrìcus 3ohannes
Theodorus en Coustance
Antoìnette
Schìf.
Uit dit huwelijk:
a. Hewìette,
geboren te . , .
Franciscus
Casparìs
Westerman,
geboren te Amsterdam 20 Juni
4.
1s12,
overleden te Amsterdam
25 Muart
1864, directeur van
de firma M. Westerman 6r Zoon, boekhandelaars en uitgevers,
huwt te Amsterdam
I 2 Dec. 1834 Jehanna
Dorethca BZìkman,
geboren te Amsterdam 7 Dec. IS I I, overieden te Amsterdam
2g Febr. ISg2, dochter van He?za%ìi en Sara EZzìna Kretzer.
Uit dit huwelijk :
a. Willem Marten. volgt 7.
ti. Sara HedYìka
Westerman,
geboren te Amsterdam 20 Mei
I 837, overleden
te Haarlem 8 Maart 1907, huwt te Amsterdam 12 Sept. 1861 WìZZem Fyederìk
Westermann,
geboren te ‘s Gravenhage 20 Aug. 183 1, overleden te Haarlem 20 Mei 1910, makelaar in specerijen en rijst; zoon
van CarZ en Anna Maria
van Strìep.
c. Franciscus Casparus, volgt 8.
d. Johannes Caspar, volgt g.
PViZZe;tn
Maden
Westerman,
geboren te Amsterdam
19 Sept.
7,
overleden
te
Amsterdam
28
April
1S72,
letterkundige,
18359
uitgever, boekhandelaar,
boekdrukker
en firmant van de firma
Blikman Sr Sartorius, huwt te Amsterdam
1861 - - yohanna
I+edeYìka
SmaaZe, geboren te Amsterdam 1839, . . overleden te
Amsterdam 2 I April I 9 I 8, dochter van ran Hendrìk en . . Kraft.

6.
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Kinderen :
a. WiZZem, volgt

Ta.
Westerman,

geboren te Amsterdam I 5 Dec. I 866,
directrice eener particuliere meisjesschool te ‘s Gravenhage,
de asweelinck-Schools,
Lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal.
J7an Westerman,
geboren te Amsterdam
I 8 Mei 1868’
directeur
dor Stoomzuivelfabrieken
2Concordiac, geves
tigd te Wageningen
en Ede, Lid van, de Kamer van
Koophandel,
huwt te Wageningen
22
Aug. 1895 Cornelia KZeyrz, geboren te Middelhurg
2g Jan. 18j0, dochter
van Kared
Herman,
geboren g Jan. 1857, overleden IO
Dec. 1912 en Sara
Voet, geboren 7 Febr. 1849, overleden 5 Febr. 1916.
geboren te Amsterdam
Ig Mei 187 1’
d. yenny Westerman,
huwt te Amsterdam 26 Oct. Igr I EwaZd Tweey, geboren
te Gevelsberg in Westfalen 17 Juli 1862,: mede-bestuurder
van Cultuurmaatschappijen,
ovd-hoofd-administrateur
der
Senembah
maatschappij
ter Sumatra’s Oostkust, zoon
van Caspar
Heinrich,
geboren 17 Dec. 183 I te Vörde
in Westfalen; [overleden 13 Juli 1873 en j%Zie Schönenberg, geboren 3 Dec. 1836 te Radevormwald
in de Rijnprovincie, overleden 3 Aug. 1903.
7. a. Wz’ZZem Westewnan,
geb. te Amsterdam
14 Nov. 1864, President van de Rotterdamsche
Bankvereeniging,
Lid van de
Kamer van Koophandel
te Rotterdam,
Curator van de Nederlandsche Handelshoogeschool,
Lid en Commissaris van de
Raad van Bestuur van de Holland-Amerika
Lijn, e.a., Ridder
Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw, enz., huwt
te Amsterdam
3 Maart 1892 J7osephìne
Ànne Frederìke
Heeróerich, geboren te Cant a/Rhein IO Sept. 1872, dochter van
‘1
Henaich
en Regina de Groot.
Kinderen :
A. Wildenz Maden,
volgt 7A.
B. 3;tn Hendv-ìk, geboren te Rotterdam
15 Jan. 1903, juridisch-student te Leiden,
C. rohan Frederìk
Carcd, geb. te Rotterdam
21 Aug. 1904,
7, a. A. MY. DY.- WiZZem Maden
Westerman,
geboren te Kisaran
(Res. 0. k. van Sumatra) 5 Sept. ISg2, directeur van de Bank
b. yohanna

,
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voor Indië te Batavia, schrijver van BDe Concentratie
in het
Ban kwozen a , huwt 2 Mei 1916 Curnelia
BoeZe, geboren te
Slikkerveer
25
Nov. 1894, dochter van Pi&er Cur~zeZ~~en
Geertruide

valz dek

Giessen.

te New-York 2 Nov. Ig 19.
geberen te Amsterdam 6 Dec.
1838, overleden te . . . , directeur van de firma M. Westerman
& Zoon, boekhandelaars
en uitgevers, huwt te . . . yokanna
Chistina
Bodnz, geboren te Amsterdam 2 Febr. 1844, dochter
van yacob Adbert en Maria
Elìsabetk
Snit.
(Volgens opgave van de Burg. Stand te Amsterdam werden
zij benevens hun dochter yokanna
Zhrotkea,
geboren te Amsterdam 2 Febr. 1870, den Igen Nov. 1873 afgeschreven
naar N. 0. Indië.)
JToliannes
Caspar
Westerman,
geboren te Amsterdam
14 Jan.
waarschijnlijk
overleden
te
Aalsmeer
23
Maart
Igor ,
18459
directeur van de firma M. Westerman & Zoon, boekhandelaars en uitgevers, huwt Ik. te Amsterdam
2 1 April
1870
WiZkeZmìza Georgìna
Adelbert,
geboren te Amsterdam 13 Maart
aldaar 28 Dec. 1877, dochter van WìZZzeZm
18479 overleder
Georg Heìnrìck
en Hewnannìe
Gesìna Elger.
Hij huwt 2e.
Ig April 1888 te Amsterdam Marìe
yenme
Hewìette
Hentze
van
der Hout, geboren te Amsterdam
16 Dec. 1853, dochter
van yan Hem+ìK
en JYaqueZìne CZaudìne ~2% Perron.
Kinderen :
a
Gesìna . . , geboren te . . . . . .
Francìseus
WìZkeZm Westerwzan,
geboren te Amsterdam
b%
28
Sept. 1872, was o.a. officier in het Boeren leger in
1901,
huwt te Leiden 8 Sept. 1897 Ckrìstìna
Marìa
Osscvoort, welk huwelijk bij vonnis der Arrondissementste Amsterdam
I I
Dec. 19 14 ontbonden
is verklaard
door echtscheiding.
Kinderen :
A. Henttrìk
... , geboren te ......
c. J7an ... Westerman,
geboren te ......
, huwt te ......
,
, dochter van ......
en ......
........
.> geb. te ......
Uit dit huwelijk :
. . , . . . .. .
I.

8.

Anna

Kinderen :
n/lz%&ed EZZe?zyokan,

Franciscus

Casparis

geboren

Westerman,

*

MEMORANDA.
Een eigenaardige

versvorm.

Eenige der Evangelische Gezangen bij de Nederlandsche
Hervormde Kerk in gebruik (nommers
23, 25, 32, 33, 34, 72, 81,
dat ieder cou173, 184, 1% 188) hebben deze eigenaardigheid,
plet eindigt met een rijmlooxen regel.
laat ik van enkele dier
Om mijn gevoelen te verduidelijken
,
gezangen het eerste couplet hier volgen,
Gezang 23 :
Wat zwoegt een handvol stofs, tot mensch
Bezield voor oogenblikken,
Om hier de toekomst naar zijn’ wensch
En klein ontwerp te schikken !
Daar wijsheid, die geen’ eindpaal heeft,
En tijd en eeuwigheid doorzweeft,
‘t Heelal bestuurt en regelt.
Gezang
I

25

:

Geef, Jezus ! dat ik in mijn’ nood
Op U altijd moog staren;
Wat leed blijft bij het leed nog groot,
Dat U is wedervaren?
Daarbij is al mijn lijden klein,
En Gij waart heilig, ik onrein,
Ik niets dan rampspoed waardig.

Gezang I 84 :
Als ik, wanneer mijn sterfuur slaat,
Het pad des doods betrede,
Dan gaat Gij, Heer, mijn toeverlaat,
Met Uw genade mede:
Zijt Gij mijn toevlucht steeds geweest,
Ook dan beveel ik U mijn’ geest,
Gij zult hem wel bewaren.
Ik deel hierbij mede, onder verwijzing naar nr. A. W. Bronsveld, De Evangelische Gezangen, verzanaeld in de iaren 1803-1805,
en Zn gebruik bzj’ de NederZandde
Hervormde Kerk (Utrecht, Kemink & Zoon, IgI7), dat Gezangen nrs. 23, 25 zijn van Feith,
Gezangen 32 en 33 van den Duitschen dichter J. A. Cramer,
het eerste vertaald, het laatste vrij bewerkt door A, van den Berg,
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Gezang 72 van P.J. Kasteleyn, doch geheel omgewerkt, Gezangen
34, 81 en 188 van A. van den Berg, Gezang 173 vermoedelijk van
J. Scharp, Gezang 184 van N. Hermann, een Duitsch dichter uit
het begin der zestiende eeuw, en Gezang 185 van Willem Sluyter.
Niet in den bundel opgenomen is een gezang van Feith, Gods
Regtvaardigheid
getiteld,
waarvan
het eerste couplet luidt als
volgt :
Regtvaardig God! voor LIW gerigt
Moet iedereen zich stellen,
En voor uw vlekloos aangezigt
Zijn oordeel laten vellen.
Gij schouwt van uwen hoogen troon,
Schouwt, zonder aanzien van persoon,
Op alle menschenkindren.
Men kan het vinden in de Dicht- en Prozaïsche werken van
Mr. Rhijnvis Feith, te Rotterdam
bij J. Immerzeel Jr. uitgegeven,
deel 1X (1824) blz. 165.
Ik kan mij niet herinneren, de eigenaardigheid
waarop ik hier
wijs, bij andere dichters te hebben aangetroffen.
Mogelijk komt
zij in Duitsch e of Nederlandsche gedichten uit de achttiende eeuw
meer voor. Ook in Engelsche of Fransche?
En ook nog bij
dichters van onzen tijd? Misschien weet een der lezers van de
ïVnvor~c?~er daaromtrent
het een of ander mede te deelen.
Mr,. C. BAKE.

GESCHIEDENIS.
uit

de
poldorsr
door J. K.

Rekeninge bewiis ende reliqua voer Jochiem Peterss. ende Peter
Mathiiss, beyde als diickmeisters vanden polder van groot Waspyck ende xiz hoeve vanden administratie
die sy gehadt hebben
soe sy geordonneert
siin geweest tot den omslach die gemaekt
is over die geerden in groot Waspyck ende over die mergendeilen
vanden dellen inden Ambachte van de hoeve gelegen, haren tiit
beginnende
den 14den Meert Ao. 1600 elf, wesende den tüt van
een geheel jaer.
\
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Inden eersten den ontfanckendedaer
nae den uuytgeeffvervolgende.
Inden eersten soe is dese voerss. meisters omgeslagen over elke
geerde lants inden Ambachte
van groot Waspyck drie stuvers
ende siin inden voerscn. polder bevonden acht hondert geerden
lants; summa maakt desen omslach over dese voerscn. geerden
die summe van 120 Riins gl.
Noch soe is dese meisters omgeslagen over elken mergen dellen
twalff stuvers ende siin bevonden
aen mergentalen
viiff ende
tachtentich
mergen vier hont seventien roeyen, maekt desen omslach vanden dellen die somme van 5 I Riins gl. 8 st.
Noch hebben dese meisters ontfangen
uuyt handen van Meister
Adriaen Stevenssoen
als pachter
vanden gemeenen diick die
somme van 17 Riins gl.
Noch soe hebben dese meisters ontfangen
uuyt handen van
Gerit Jan Menssoen van huere vanden drie geerden lants die
somme van 14 Riins gl. IO st.
Noch soe hebben dese meisters ontfangen
van Peter Arianus
Gyben vanden huere vanden vier geerden die somme van 17
Riins gl. 10 st,
Noch soe hebben dese meisters ontfangen vanden chiinspenning
vervallen St. Merten a”. 1600 elff die somme van 7 Riins gl. 2 Brab. st.
Noch soe hebben desse voerss. meisters ontfangen
vant slot
van Thomas Janss ende Giisbert Gerits rekeninge die somme van
3 Riins gl. Ig st.
Noch ontfangen
van Willem Joesten ende Adriaen Jochiems
als oude diickmeisters
vant slot van hare rekeninge die somme
van 83 Riins gl. g st. I oert.
Somma sommarum
bedraecht den geheelen ontfanck bij die
voeren. meisters ontfangen
ter somme van 314 Riins gl. 15 st.
Uuytgeeff teghens den voerscn ontfanck.
Den 7”” April geschenct die anderde schau aldoen bij die gemeente ende gerechte
verteert 27 Riins gl. 8 st.
Den 5~” Mey hebben wij met Huych Peterss. ende HulTbert
Adriaens opgegraven dat voerste siiltken van de dachgelden met
ons vieren 2 Riins gl.
Noch gecoeft aen plancken van Huybert Adriaens tottet voerscn.
siiltken voer 18 st.
Noch betaelt voer nagel tot Anthonis
Tonissoen 4 st. Dien
dach aen tost ende bier 2 Riins gl.

/
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Den 2gen April soe den timmerman
ende wy op den muelen
hadden geweest om den ouden back te maken, doen verteert 18 st.
Den 8en Mey aen nagel gehaelt om die schutskooey mede te
timmeren voer 6 st.
Noch dat den muelder ons in rekeninge gebracht heeft van
’
lynden, ruesel, ende olie gedaen I I Brab. st.
Den I een Mey alsoe Willem Willemssoen, timmerman,
vanden
Dussen den back quam maken doen hebben wij twe arbeyders
gehadt twe daghen met namen Mathiis Jansoen ende Thomas
Jansoen, elck betaelt eenen gulden maekt 2 Riins gl.
Noch ten Berch doen maken twe iseren bouts,
(Bij quitancie).
die den timmerman
in stucken ontslagen hadde, daer aff betaelt
van maken 37 Brab. st.
Noch betaelt voer werck ende mos dat tot den back moste
wesen oeck voer die somme van IO Brab. st.
(Bij quitancie).
Noch voer peck ende terre die wij ten Berch
haelden met eenen ketel om die peck ende terre te heeten daer
den back ende het scheprat mede gepeckt worden, die somme
van 37 Brab. st.
Aldoen metten timmerman
ende sijne knechts ende oeck met
andere arbeyders tot den schout verteert die somme van g Riins
gl. 10 st.
Somma 50 Riins. gl. I st.
Den 26en Mey dit schau gedreven over \den diick ende alle
op dien dach metten gerechte ende naebueren verwatersloeten,
teert 35 Riins gl. 4 st.
Den 5”” Juny soe hebbe ik ten Berch geweest ende hebbe daer
ses deelen gecoeft om op die brug op die oude straet te maken,
daer voer betaelt 36 st.
Noch betaelt voer nagel tot die voerscn. brugge 10 st.
Noch betaelt voer een halff boeck pampiers 3 st.
Noch vanden deelen opt veer metten wagen te haelen, daer
aff betaelt 6 st.
Den gyn Juny met twe waghens die hoe gemaekt vanden dachgelden betaelt 3 Riins gl.
Noch twe stekers dien dach betaelt 20 st.
Dien dach tot den schout verteert met ons allen 2 Riins gl. 14 st.
Den 22en September den polder alle sloeten geleyt aldoen mette
meisters ende den heemradt verteert 36 st.
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Noch Cornelis Willemsoen betaelt voer twe schoen 33 st.
Noch betaelt voer drie helsteren 7 Brab. st.
Noch betaelt voer een oesvat 4 Brab. st.
Noch gelevert een pont ruesels tot behoeff vanden meulen,
daer voer betaelt 5 st.
Noch den smit betaelt de biil te verleggen ende nagel tot behoeff vanden muelen, daer aff betaelt 20 st.
Noch doen den schout den diick mette watersloeten schauden
doen hebben Adriaen Wouters ende Huybert
Adriaensoen den
sleet aent voerste siiltken metten dück aenbesteedt
te maken
voor I Riins gl. 10 st.
Noch hebben Huych Petersoen ende Huybert Adriaensoen opte
leste leydinge den sloot bij t siiltken opgemaekt, daer aff betaelt
10

st.

Noch van Jochiem Jansoen gecoeft een pont ruesels tot behoeff
vanden meulen daer voer betaelt 5 st.
Somma 52 Riins gl. 4 st.
@y quitancie).
Den 21en Augusti
soe heeft Willem Joesten
eenen dach getimmert
aen die as vanden muelen ende soe aen
hout dat hy daer :aen gedaen heeft tsamen daer van betaelt by
quitancie 25 st.
Doen dien dach aen bier gedrancken
12 st.
Noch soe wy den schout gelt overtelden ende anders meer te
doen hadden, hebben wij verteert 26 st.
Den I 1”” November alsoe wy den chiinspenning
ontfingen inde
twe dagen verteert 2 Riins gl. 3 st.
Noch betaelt aenden schutter Cornelis Willemsoen voer synen
dienste die somme van 14 Riins gl. 13 st.
Noch verteert alsoe wy metten timmerman
aenden muelen
hadden geweest aldaen verteert 14 st.
Noch den 14en Aprel 1600 twalff gecoeft nagel tot behoeff
vanden watermeulen
voer 6 st.
Noch gelevert een pont ruesels tot behoeff vanden muelen,
daer voer betaelt 5 st.
Noch ‘Jan Andriessoen
gelevert wat beylgarens ende twe seylnaelden, daer voer betaelt z st.
Den 16en Mey soe hebben wy tot den schout op uuytlegginge
gedingt aldoen van recht loen gegeven ende Jan Adhen
Clasen
vant woert te doen ende mede verteert tsamen 29 st.

c
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Den 14en April soe wy met Hugch Petersoen aen den muelen
hadden geweest voor die wat te timmeren ende anderen arbeyt,
aldoen tsamen verteert 2 Riins gl. /I I st.
(Beyde die quitancien hier op gezien). Noch betaelt aen Willem
Willemsen, timmerman,
als bliickt by twe verscheyden quitancien
die somme van 160 Riins gl.
(Beyde die quitancien hier op gesien). Noch betaelt aen Thomas
Jansoen \.anden mtielen een jaer te maken bliickt by twe quitancien
die somme van 31 Riins gl. IO st.
Aen die hondert ende tsestich Riinsch gl. verloeren 6 st.
Somma lateris 217 Riins gl. 5 st.
Noch bregen die diickmeisters alhier in rekeninge dat sy duert
geheel jaer int manen van haren omslach ende lanthueren tsamen
die somme van 21 Riins gl. 4 st.
Noch den schout betaelt voer siin schauboeten 25 st.
Noch betaelt van het maenbo,eck te maken ende die conditie
vanden muelen ende almerde landen ende ander scryven duert
geheel jaer ende dese rekeninge mede tsamen die somme van
4 Riins gl.
Noch betaelt vanden chiinspenning
op St. Mertens doch betaelt
die somme van 7 Riins gl. z Brab. st.
Somma 33 Riins gl. I I Brab. st.
Somma sommarum
bedraecht den geheelen uuytgeeff by dese
voersen. diickmeisters uutgegeven die somme ;an drie ende viiftich
Riins gl. eenen stuver eenen halven.
Den ontfanck
vereffent teghens den uuytgeeff wordt bevonden
meer uuyt gegeven als ontfangen
ende bliift den polder die
voerden meisters schuldich ter somme van, acht ende dertich
Riias gl. viiff stuvers Brab.
Aldus des rekenitíge gedaen, gehoert ende geslo ten ter presentie vanden Schout ende gerechte mette naebuere 1 hier onder
geschreven die dese tot vasticheyt hebben onderteekent
desen
I4en Junii Ao. 1600 ende twalff.
Michiel Mathiis Otgensoen 1612 - Jan Woutersoen - Gherit
- LamMeus - Anthonis Cornelissoen - Adriaen Lambertsoen
bragt Willemsoen
- Mandemaeckers
Martens Reeterssoen - by
my Jacop Gairts Arianus Franssoen Wouter Wouters Wylhem Josten.
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Stukken betrekking hebbende oq
oude kloogters
in Amsterdam.
Medegedeeld

door

Jos. KLEYNTJENS
Brief

S. J.

van de Priorinne en het Gemeene Convent van S. Kathrynen te Amsterdam dato IO Mey A”. 147 I. 1).

Wy Elisabeth Florysdochter
priorynne ende ‘t gemene convent
van Sinte Kathrynen
der stede van Amstelredamme
doen cond
allen dat wy mit ryppen rade guede voirsienicheit ende by consent van onse gemene nonnen ende Susteren voirsz. vercoft hebben die broders van der derder oirde van Sinte Pouwels convent
eerst drie guede goudene Johannes beyersse guldene jairlixe renten totten eweliken pachte staende up een stucke lants dat Allert
Harmanszoen
gepacht heeft van den voirsz. convente gelegen
uptie kerczyde in die ramen daer Allert voirnoemt drie nyewe
ramen up geset heeft aldernaist Heyn Hillen lant plach te wesen
an die noirtzyde ende Sinte Kathrynen
convente voirsz. an die
zuutzyde.
In aller schyn die proper pachtbrief inhout die wy den
broders voirsz. overgegeven hebben.
Ende noch een stucke lants
gelegen uptie kerczyde by die ramen voirsz. aldernaist Heren Jan
Vinckensteyn
plach te wesen an. die westzyde in allen schyn alst
dair van outs gelegen is. Ende wy gelien van dese voirsz. lande
ende renten voldaen ende wel betaelt te wesene den lesten pennync mitten eersten.
Voirt so geloven wy van dat gemeen convents wegen voirsz. den voirsz. broders dese voirsz. lande ende
renten vry te waeren jair ende dach als men vry lant pacht ende
renten is [vry te] waeren ende alle oude brieven af te nemen
uutgeseit van anderhalven ouden Vrancrixen
stilt goet van goede
ende zwair van gewichte ende sestien groet een oude Vrancrixe
stilde voir viertich groet gerekent ende noch sess stelling Hollans
jairlixe renten totten eweliken pachte staende up dat stucke lants
voirsz. mer die drie Beyersse guldene ‘s iairs voirsz. sullen vq
wesen, In kennisse der wairheit so hebben wy onse voirsz. conl)
x921
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segel hieran gehangen.
Gegeven upten tienden dach in
in ‘t jaer ons Heren Dusent vier hondert een ende tseventich.
de keerzijde staat: Roerende een stucke landts gheleghen
Katheqynen.

Brief van het Convent
dato

25

van St. Agniete te Amsterdam
April A”. 1498. 1)

in

Wy Agnies Lourysdochter
Mater ende Lobbrech Jans dochter
procuratrix
bi consent van onse biechtvader
heer Dirc Gherytzoon priester uyt onse ghemene convent van Sinte Agnieten in
Hoern doen kondt mit desen onsen brieve hoedat wy van der
voirsz. conventsweghen
vercoft hebben ende vercopen mits desen
onsen brieve Jan SJ-monzoon poerter der stede van Amstelredamme
dat derde paert van twie brieven die wy opter stede van Amstelredamme sprekende hebben die ons anghecomen q-n mit Diewer
Iwesdochter
professide suster in ‘t convent voirsz. by dode van
Diewer Symons Barduerwerkers
wJ-f des voirsz. Diewers nichte
saligher ghedachten d’een brief inhoudende van vier gouden Andries guldenen jaerlixe losrenten van twalef penninc een d’ander
brief inhoudende van een pont ende tien scellinc Vlaems jaerlixe
losrenten van sestien penninc, een mit twie iaren onbetaelde verschenen renten van beide die voirsz. brieven.
Ende ghelien ons
van die voirsz. renten al voldaen ende al betaelt te syn den lesten penninc mitten eersten.
Ende belenen daerom voir ons ende
onse nacomelinghen
dat derde paert van die voirsz. twie brieven
ende onbetaelde renten daer van te vrien ende vry te waren als
men v’ry geeft sculdich is te waren.
In kennisse der waerheit soe
hebben wy mater ende procoratrix ende onse ghemene convent
voirnoemt
desen brief beseghelt mit onse convents seghel hier
beneden anghehanghen
dat ghedaen wort opten vyf ende twintichsten dach in Aprille in ‘t iaer ons Heren Dusent vierhondert
ende acht ende tneghentich.
Op de keerzijde staat: Leprooshuys.
Smeekschrift van de Carthuizers van St. Andries aan den Hertog
van Bourgonge om de confirmatie van hunne Privilegin AO. 1436. 2>
l)
2,
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stuk papier staat:

Request op papier van den Prior en het Convent
van de
Carthuizers
van Sint Andreasorden
te Saliger havenen bij de
stad van Amsterdam aan den Hertog van Bourgondiën
om alléén
voor den Edelen Raad in Holland te recht te staan AO. 1436.
U Hogeboren
Vermogende
Vorst
Bourgongen ende van Brabant,

ende

prince,-

hertoge

van

Thoenen oitmoedelic uwer hoger genaden [. . . . .] in Gode die
prioir ende convent van den Karthusen van Sente Andriesordene
te Saliger havenen bij uwer stat van Amsterdamme
aldair gefondeert bij uwer genaden voirvorders Greven van Hollant ende van
Zeellant der zielen God genedich zy. Hoe dieselve bidderen
, zekere privilegien ende ’ andere brieven hebben van den voirsz.
uwer genaden voirvorderen
hem verleent ende geconfirmeert
na
inhout denwelken sy hoire erve,, lande ende goeden besittende
ende gebruyckende
altyt zyn geweest. Desen nietjegenstaende
ennige personen zyn onlangs gecomen hen vermetende
in manieren van getugen of anders ennige der voirsz. Karthusen erven
hen van haren vorderswegen
toebehoeren
souden.
Ende want
die vorsz. personen aldair diversche rechten zeggen hebbende
denselven Karthusen na dien rechten tot diversen plaetsen trecken
ende hanteren willen tot groten tosten van denselven godshuyse
ende sergen ende anxte van den prioir ende dieners des godshuyses vorsz. Overmids die vorsz. personen diewelke zeer strange
ende van diversen manieren syn diewelke rechten den voirsz.
welke dingen aenprioir zeer onbekenlic
zyn. Ende dairomme
gesien ende dat die vorsz. Kartusers van allen hoiren saken voir
den heeren van den rade denselven uwen voirvaders plagen te
tracteren ende nergens el te rechte te stane noch getracteert te
te werden overmids der fondacien uwen voirvorders voirscreven.
Biddende dairomme
der voirsz. uwer hoger genaden navolgende
den voirsz. uwen voirvorders hen desgelycs doen ende laten tracteren ende te rechte staen van allen en iegeliken hoiren saken
jegen ende aen wat personnen sy te doen mogen hebben voir
die heeren van uwen Edelen Raide in Hollant.
Ende hen dairop
verleenen uwer genaden bezegelde brieve gaende aen denselven
heeren van uwer Edelen Raide.
Ende alle richteren, dieneren,
officiers ende onderseten desselven uws lants dien dat aengaen

244

STEDEGESCHIEDENIS.

mach etc. Voirt denselven Kartuseren
te confirmeren
ende te
ratificeren
alle yegelike hoir brieve ende privilegien
van uwen
voirvorders hen verleent als voirscreven is. Ende voirt meer denselven Karthusers hoiren prioir dienners ende onderseten by uwer
genaden brieve setten ende stellen in uwer genade salvegard ende
beschermenisse in behoirliker voegen als dairtoe behoeren sal in
denwelken saken voirscreven doende uwe hoge genaden grote
waeldaet ende aelmoessen doen sullen. Ende die voirsz. prioir
ende convent
sullen t’ ewigen dagen devotelic onsen Lieven
Heere God voir uwer genaden rnj-nre genedige vrouwen uwer
gesellinnen ende uwer edelre progenies devotelic bidden.
Op de keerzijde staat: Request der Carthuseren,
1436,
Brief van Hertog Philip< van Bourgondiën,
waarbij hij het
convent des Carthuisers van St. Andries geeft de confirmatie van
alle hunne
privilegies,
hun door hertog
Aelbert
en Willem
gegever? dato ‘16 Mei Anno
1436.
Prof. A. Kluit heeft er
bij aangeteekend : Dit stuk is niet uitgegeven.
Op een inliggend papier staat:
Confirmatie van de Privilegien van het Klooster van Sint Andries
tot saliger Havene bij de stad van Amstelredam
door Philips,
Hertog van Bourgondien
den 16 Me)- 1436.
geteekend Boostenzween.
Zie : Bijvoegz. en aanmerk. voor Wagenaar Vaderl. Hist. 3e
Deel pag. ro8-rog.
Op de plaat daarbij gevoegd wordt gevonden
Mr. Pieter Beoostenzween van Renisse den Hertog Philips van
Bourgondie aanbiedende een register van s’lands privilegien.
Aanmerk. van Kluit.
Phillips bij der gracien Gods, Hertoge van Bourgoingen,
van
Lotharinghen,
van Brabant
ende van LJvmburch, Grave van
Vlaenderen, van Artoys, van Bourgoingen, Palatyn van Henegouwen,
van Hollant,
van Zeelant
ende van’ Namen, Mercgrave
des
Heiligen Rycs, Here van Vrieslant, van Salinis ende van Mechelen.
Doen cent allen lqyden ende laten weten allen onsen lieven
ende getrouwen
Cap)?eynen,
casteleynen, baenrydsen,
ridderen
knapen, luyden van wapene ende anders allen onsen amptluden,
bailliuwen,
scouten, rechteren, boden, dieneren overal in onsen
lande
van Hollant,
van Zeelant ende van Vriesland binnen
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steden ende dair buten dat wy puerlic om Gods willen ende
om sunderlinge liefte ende gunste die wy hebben ende draghen
tot onsen geminden in Gode den prior ende gemenen convente
van der carthuseren
ende t’Sinte Andries tot saliger havene by
onser stede van Aemstelredamme
denselven prior ende convente
geconfirmeert
ende gevesticht hebben confirmeren
ende vestigen
mit desen brieve alle privilegien
ende hantvesten
die zy van
onsen lieven here ende oude vader Hertoge Aelbrechte
van
Beyeren, ende onsen lieven oem Hertoge
Willem zynen zoon
saliger gedachten des cloesters van den carthuserenoirde voirnoempt
fundatores
vercregen
ende bezeghelt
hebben in allen hoiren
vryheden
ende
machten
als
die dat inhouden
ende
puntten,
begripen.
Ombieden
dairomme
ende bevelen u allen onsen
lieven ende getrouwen voirsz. ende enen yegeliken van u bisonder
voir wien dat die prior of syn gewaerde bode van der oirdenwegen
voirsz. comen ende te doen sal hebben of dair des cloesters
goede onder gelegen syn, dat ghy denselven prior ende convente
ende hore goede ende gesinde geestelic ende waerlic bescut ende
bescermt voir enen yegeliken die hem in eniger manieren hinderen
of deren wilde an live ofte an goede boven haire privilegien
ende hantvesten
voirsz.
Sonderlinge
waere yemant die hem
enich recht of toeseggen vermate te hebben an enigen goeden
die den carthuseren voirnoempt
toebehoiren ende zy of dieghene
dair hem die goede af angecomen
syn twyntich jaer lang of
langer in ‘t besit af geweest ende gebruyct hebben dat ghy
nyemant
enich waerlich recht dairaff en voerdeet of (en) doet
mer die partyen van beyder siden voir ons ende onsen rade doet
comen elc mit sulken bescheyde ende bethoene als zy dairtoe
hebben of hem vermeten te hebben, want wy dat alsdan mit
onsen rade oirdelen ende scheyden willen na den besten rechte
als dat behoiren en sal. Voirt so hebben wij denselven prior
ende convente der carthuseren
voirnoemt
mit hoeren gesinde
ende alle hoiren goede overal in den onsen genomen ende nemen
mit desen brieve in .onsen protectien ende bescermenisse.
Ende
ombieden
ende gebieden hieromme
u allen onsen lieven ende
getrouwen
voirsz ende enen yegeliken van u bisonder dat ghy
desen prior ende convente voirnoemt
mit hoiren gesinde ende
alle hoiren goeden voirsz bescermt van allen onrechte, gewelde,
laste, moyenisse,
verdruckinge,
van crafte van wapenen, van
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macht der waerliker menschen ende van allen onbehoirliken
nyen
vonden, ende denselven carthuseren in hoiren goede ende besittingen, rechten, gewoenten,
zekerheyden
ende vryheden houdet
ende sterket in wilken dat ghy hemluden ende hoiren voirgangers
vindet van outs hebben geweest. Ende niet en gehenget dat
enich onrecht ofte onbehoirlike nyehede geschien in den personen
voirsz. oft in hoiren goeden.
Ende wair ‘t sake dat den carthuseren
voirnoem t boven onsen jegenwoirdige
privilegien enige hinder oft
stade gesciede dat ghy hem dat doet oprechten ende verbeteren
ende voirt ons dairenboven ende oic hemluden voirsz. een gewaerdige
beteringe dairaff doet geschien.
Ende want wy vernomen hebben
dat den carthuseren voirnoemt voir deze tyt hinder ende gebreck
is geschiet boven hairen privilegien ende hantvester die zy hebben
van onsen voirvaderen
voirsz. Soe ombieden wy ende bevelen
u allen onsen lieven ende getrouwen voirsz. ende enen yegeliken
van u besonder by sulker hulde ende eede als ghy ons gedaen
hebt ende sculdich zyt ende op alle ‘t ghene dat ghy van ons
houdende syt dat ghy den carthuseren voirnoemt in allen puntten
voirsz. ende in elken bysonder
houdet ende sterket ende in
gheenre wys dairjegens en doet noch j en laet geschien.
Ende
wair ‘t dat ghy oft yemant anders contrarie
dede in enigen
puntten
voirsz. dat willen wy an dien houden ende verhalen
gelyc voirscreven is sonder des yemande te verdragen.
Ende
want wy onsen lieven ende geminden
in Gode den prior ende
convente der carthuseren
voirnoemt
alle dese voirsz. puntten
ende vryheden ende elc bysonder houden willen ende gehouden
willen hebben voir ons ende onse nacomelingen
hem ende hoiren
nacomelingen
eweliken durende.
Soe hebbe n wy desen brief
doen zegelen mit onsen zegele hieran hangende.
Gegeven opten
xvjen dach in Meye in’t jaer onss Heren duysent vierhondert
zesse ende dertich.
Latijnsche brief van Matthias Wenss de Dordraco fratr. Minor.
ad Conventurn S. Andreae Carthus 1) ord. prope Amstelred.
Over de participiatio
cum fratribus minoribus dato 4 July a”.
.
1530%
Op een ander vel papier staat:
BLatijnsche perkamente
brief van Broeder
1)
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Dordrecht
aan den Prior en Moniken van het klooster van Sint
Andreas van de Carthuzerorde
bij Amsterdam
hun beloovende
gemeenschap
van missen, diensten, gebeden, vasten, disciplinen,
penitentien,
Predikatien enz., welke zouden gedaan worden door
de Broeders & Zusters van Sint Clara, de Broeders & Zusters van
Penitentie, welke onder zijne gehoorzaamheid
zijn.
.
In Christo sibi charissimis venerabili patri priori et religiosis
monachis conversis reindutis et donatis omnibus presentibus et
futuris monasterii
domus Sancti Andree ordinis Carthusiensium
prope Amsterdamis
Deo et Beato Francisco devotus Frater Matthias Wenssen de Dordraco fratrum minorum regularis observantiae provintie inferioris Alemanie minister et servus. Salutem in
Beatus apostolus Paulus quamvis christiana
Domino sempiternam.
fide unam sciret sanctam chatolicam ecclesiam sanctorum communionem et particeps omnium timentium Deum et custodientium
mandata eius pia tamen importunitate
sanctonum
suffragia frequenter exegit ‘atque ipse vicissim memoriam ipsorum assiduam
habuit in orati0nibus suis et illos corone sue tribulationis
et vinculorum participes esse voluit. Vos quoque Christo devoti, apostoli
huius exemplo specialem petistis pro honorabili familia vestra cum
nostro ordine bonorum omnium participationem.
Quamvis au tem
omnium in christiana religione degentium salutem doctrina meIllis tamen divino jure longe
ritis et exemplis procurare tenemur.
amplius obligamur quorum dilectionem certis beneficiorum
inditiis
Et
quia
sicut
ac elemosinarum
largitione
frequenter experimur.
certa ac vera relatione dicti ordinis nostri fratribus sincero affectu
et animo bono favetis atque effectu eos benevolo beneficioque
fovetis, neque temporaliter
vicem vestrae possimu’s rependere caritati, vos et quemlibet vestrum ad nostram confraternitatem
in
vita pariter et in morte recipio, vobis et quantum mihi conceditur et divine clementie placuerit acceptare, prout quoque vestra
desideria et opera merentur
graciose conferendo
et peculiariter
elargiendo specialem ac singularem participationem
et communicationem spiritualium bonorum utpote missarum divinorum officiorum, orationum,
ieiuniorum,
disciplinarum,
penitentiarum,
predicationum,
ceterorumque
operum virtuosorum
ac Deo acceptorum
quo in prefata provintia per fratres, sorores Sancte Clare, fratres
‘et sorores de penitentia domino famulantes ac sub obedientia mea

248

STEDEGESCHIEDENIS.

degentes operari dignabitur bonitas Salvatoris,. ut multiplici suffragiorum adiuti presidio et hit augmenturn gratie et in futuro beatitudinem
glorie valeatis adipisci, vicemque charitati vestre et si
non temporaliter
saltem spiritualiter
memorati fratres et sorores
refundere valeant Sicque aeternum letari possitis super charitatis
benefi tiis impensis eisdem. In huius autem concessionis et fraternalis participationis
testimonium
officii mei sigillum presentibus
duxi appendendum.
Datum in conventu nostro Amstelredamensi
Anno ‘domini millesimo quingentesimo
trigesimo quarto, Julii die.
frater Matthias
Het Convent
Amsterdam

der Carthuser

verkoopt

ut supra propria

ter zaliger haven buiten

een stuk Rietlands

lemmer-Poort

manu.

buiten

in dato 7 Mey I 5 5 5, 1)

de Haar’

Wij broeders Gherrit Fabius prior ende Gherrit Zael procurator
mit de ghemeene conventualen
van den Charthuserenconvente
ghenoemt
ter Zalijgher Haven gheleghen buijten der steede van
Aemstelredamme,
bekennen mits deezen voir ons ende onsen naecomelinghen
opghedraghen,
ghetransporteert
ende quyt gheschonden te hebben, transporteren ende schelden quyt mitsdeesen Segher
Gherritszoen
coeckebacker een stucke quyt des voirsz. convents
rietlandt gheleghen buyten de Hairlemerpoort
buytensdycks groot
in als vierdalff roeden dair lenden off zyn des voirsz. Zegher
Gherritszoen
Spycker an d’oostzyde ende ‘t convents rietlandt
voirsz. an de westzyde, de Carthuserssloot
an de noortzyde ende
‘t rietlant van den Aemsterveenders
an de zuytzyde.’ Ende wy
bekennen dairaff al1 voldaen ende wel betaelt te weezen den lesten penninck mitten eersten, soedat wy daeromme beloeven in
den name alsvoren den voirsz. Segher Gherritszoen ‘t voirsz. stucke
rietlandts te vryen ende vry te waren jair ende dach als men in
ghelycken schuldich is te doen ende alle oude brieven aff te neemen, welverstaende ende onder expresse conditien dat den voirsz.
Zegher Gherritszoen zynen erven ofte naecomelingen
op de voirsz.
vierdalve roeden rietlandts niet en sa,l moghen maicken ofte stellen, noch doen maicken ofte stellen eenyghe timmeragie van hout,
steen ofte anderen materialen
in ‘t groot ofte in ‘t cleyn, maer
dat hy ende synen erven ofte naecomelinghen
ghehouden sullen
l)
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weezen, ‘t selve rietlandt
tot ewyghen daghen te laeten legghen
onbetimmert,
dan sal ‘t selve done moghen hoghen mit asrde
ende beincken omme ghoet daerop te setten ende te legghen
onder den blaeuwen hemel ende anders nyet, zonder dat oeck
de voirsz. Segher ofte zynen nacomelinghen
eenyghe overganck
zullen moghen hebben op oft over ‘t voirsz. rietlandt.
Ende indien in toecomende tyden by den voirsz. Segher Gherritszoen oft
zijnen naecomelinghen
contrarie den conditien dit ien ende vurwaerden voeren ghementioneert,
ghedaen, ghepoecht
oft gheattempteert
warde, dat alsdan de conventualen van ‘t voirsz. contot horen believen wederom
tot hore
vent, ‘t voirsz. rietlandt
zullen moghen neemen ende behouden
voir hore vry eyghen,
zonder dairvan yet uuyt té keeren ofte eenijghe restitutie te doen
van ‘t ghunt by den voirsz. convente dairvan ontfanghen
m&ch
syn, ofte oick eenyghe recompense te doen van den tosten die
dairan ghedaen zullen weezen van hoghen, incken oft anderssins
in eenigher manieren.
In kennisse des wairheyts
hebben wy
prior, procurator
ende ghemeene conventualen
der Carthuseren
voirsz. desen brieff bezeghelt mit ons conventszeghele.
Ghegheven
op den sevenden dach van Mey in ‘t jair ons Heeren dusent
vyfhondert
vyf ende vyftich.
Hierna
volghen
die vìcarìen
ende ca@ehìen
daer die prior
van
den Carthuseren
buyten Amsterdamme
Collator
of is, ?we ende in
wat marzìeren,
sy gkefundeert
syn, wat tot dese vìcarìen
naescrevefi
waertoe
dat
dìe
.
vìcarìus
die
dese
vìcarìcn
bedìent
gheodneert
ìs,
verbonden
is. 1)
Dìmk

HoZZants

vìcarìe.

Dirck Hollant heefft ghesticht ene vicarie in onser liever vrouwer
kercke bynnen Amsterdamme,
ende heeft daertoe ghegeven dese
naescreven renten ende goeden ewelicdurende.
In den eersten
iiij Vlaemsche gouden nobelen op der stede van Amsterdam
des
jaer. Item noch ij oude Vranckricse stilden des jaers op Hoyskert Willemzoens
erve. Item noch I gouden corvorster ryns
gulden des jaers op dat vrouwengasthuus
in der stede. Item
hoch vyf merghen lants after die Middeldam
in Willem Heynen*)
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zoens Weer. Die vicarius dese vicarie bedenende sal verbonden
wesen alle weeke tot vyff missen selfs te doen, ten waer dat die
capellaen sieck off bedrede laeghe, dan so mach hie dese missen
laten doen van een ander.
Voert als dese vicarius offlivich is gheworden so sal die prior
der carthuseren
voirsz. naedat hem die weet ghedaen is dese
voirsz. vicarie gheven ende presenteren bynnen een atmael enen
anderen priester doechdelic ,van leven, goet van namen ende
gheruchten,
niet ansiende vriende noch maghe, gunste noch
gave mer puerlic om Goeds’ willen.
Oick so mach men dese
voirsz. vicarie wel gheven enen priester van den blode voer een
vreemde so veer als hy guet van leven ende gheruchte is. Die
breven van dese voirsz. renten ende punten legghen by malcanderen in een cleyn cofferkyn.
Hillegund

Jan Pouwels weduwe.

Hillegond Jan Pouwelssoen weduwe Pieter Harincks moer heeft
ghefundiert
ende ghesticht een officium in onser vrouwen kercken
toe Amsterdam
op Sinte Adriaens outaer bij dat Sacramentshuys
mit alsulke conditie hiernae bescreven.
Als dat die priester die
dit officiutn bedient sal alle weke vy-ff missen doen off laten doen
voir hair ziele, hair mans ziele ende voir dieghene dairt sy voir
begheert.
Ende als die priester ghecelebreert
heefft, so sal hy
terstont gaen tot Hillegond Jan Pouwelszoen weduen grave aldair
lesende een miserere mit een deprofundis
een paternoster
mit
een Ave Marie ende een collect dairtoe dienende voir Jan Pouwelszoen ende Hillegonden
zielen ende voir dieghenen dair sy voir
begheren.
Ende tot dit officium heefft Hillegond voirnoemt dese
naebescreven renten ende gueden ghegeven ewelic durende.
In
den eersten viij gouden coirvorste rijnsgulden jaerlixe renten tot
.
ewighen pachte staende opten huyse ende erve gheleghen in die
Ende noch viij ryns-gulden ‘s jaers totten eweWyntmolenside.
licken pachte staende op die drie vierende1 van een sate lants
Willem
Heynenzoens
lant gheleghen
after ‘t Oude
I gheheten
Voir soe heefft Peter Harinck mit syn broeder die
Gasthuys.
Hillegonds echte ky-nder waren die beters-tip van dit voirsz. lant
noch tot dese capelrie ghegeven jairlixe te boren als die, voirsz.
renten mit voirwarde als dat Peter Harinc mit syn broeders in
hair leven collatoers sullen wesen van dese voirnoemde beterscep,
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ende nae hair doot hoir kinderen ende dairnae die kintskinderen
Mer daernae so sal die colvan Peter Harinc off syn broeders.
lacie van desen voirsz. officium mit die beterscap gheheel comen
totten prior van die Carthuseren
buyten Amsterdam
mit ij van
den ousten in ‘t convent.
Ende als dat outer voteert so sal die
prior voirsz. mit die twe ousten dit officium gheven enen doechliken priester guet van leven. Ende voirt so sal die priester alle
jaer brenghen een ryns-gulden om dat outer ende die ornamenten
des outaers te repareren,
biddende
den prior mit die ousten
dat sy hem dit officium willen voert laten bedienen etc. ende
die priester sal selven eerlic dit outaer belichten.
Dìrc Bo Zenxoen vìcarie.
Dirck Bolenzoen heefft ghesticht in die eere Gods een vicarie
toe Amsterdam in onser vrouwenkercke
op Sinte Andries outaer.
Ende heeft daertoe ghegeven tot ewighen renten een stucke lants
gheleghen op (marken) ghehieten Dirck zalen broeck mit al syn
rechten ende vruchten
behoudelic
dat Dirc Bolenzoen voirnoemde kinden ende kintskindere
eerst dese vicarie sullen bedienen soe veer als sy priesters syn off sullen worden. Ende nae
hoere doot soe sal die prior der Cartuseren buyten Amsterdam
dese vicarie geven enen reclicken ende doechsam priester puyrlic
om Gods willen. Ende dese priester sal veibonden wesen alle weeke
to vyff missen te doen op dat voirsz. outaer.
Ende als hie ghecelebreert heeft so sal hie gaen tot fundatoers graff lesende daer
Miserere, Deprofundis,
een pater noster mit een collect daertoe
dienende.
Item Dirck Bolenzoen voirnoemt heeft ordineert dat die
priester in syn eerste jaer gheen renten sal opboeren van dese
voirsz. vicarie ajaer ‘t eerste jaer renten sal ontfanghen
die prio
c
voirnoemt
ende gheven die helfte voor ornamenten
des outaers
voirsz. ende mit die ander helfte sal hie wyn copen ende ministreren die moniken boven horen daghelixen wyn.
(Anno domini MCCCCC fundata est vicaris et ejus ministerium
Ghysberti.)
Heyman van Ilp.
Heyman van Ilp heeft fundeert een vicarie in die niewe kercke
to Amsterdam
op die Verwers outer in die eer Goods ende synre
zielen off syne vrienden zielen salicheit. Ende heeft tot deze vicarie
ghegeven
deze naebeschreven
renten ennen pachten ewelicke
durende.
In den e,ersten vij Wilhelmus stilden ende vi stuvers

.
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op Soete Houtgens hups in die Oude Brugssteghe. Item v Wilhelmus stilden op Sinte Mariencloester.
Item ij gouden Ryns- *
gulden
op Claes Janszoen huys over die Graeft Die vicarius
dese cappellanie bedienende
sal verbonden wesen alle weke vyff
misse te doen off laten doen op dat voirsz. outaer, ende als hie
ghecelebreert heefft so sal hi gaen tot Heymans voirnoemt grafft
daer lesende Miserere mit De profundus.
Oeck so hebben die
overmans van dat voirsz. Verwers outaer anghenomen
dit outaer
te versien mit ornamenten
ende ander dinghen die totten outer
behoeflic syn also dick als ‘t van noden is tot ewighen daghen,
so dat die priester die dese vicarie bedient noch anders niemant
hiermede sal belast wesen. Ende als dese vicarie vaceert so sal
die prior der Carthuseren
buyten Amsterdam
mit dat convent
collatores weesen. Ende gheven ’ dan een eerlic guet priester
die dairto nut sal wesen na uitwysen van hare concientie(?)
(Anno domini MCCCCLII
inchoata est v-caria et minister eius
dominus petrus filius eius.)
Henric Auwels Petersenzoen cappelrie.
Item Henric Auwels Petersenzoen heefft ghesticht, een cappelrie
in onser liever vrouwen kercke toe Amsterdam in die eere Goeds
ende om salicheit synre zielen, synre ouders ende synre kinder
zielen. Ende heeft dairto ghegeven
dese naebescreven
renten
ende pachten duerende ewelike. Inden eersten x Wilhemus stilden
jairlixe renten staende op Jan Winkel huys ende erve gheleghen
in die Wyn tmolensyde.
Item noch een nobel ‘s jaers ewighe
renten op een huys an den noirden hoec van Coppelanensteghe.
Item noch een half nobel staende op een huys in Dirc van Has- ,
s ltsteghe.
Item iiij made lants gheleghen in den ban van Rieds5
wyc. Ende die breven hieroff legghen by malcander
in een
doose. Die priester
die dese capelrie bedient sal verbonden
weesen alle weke tot drie missen te doen (hy sal woenachtich
wesen binnen Amsterdam).
Ende als dese capelrie vaceert so
sal die prior van den carthuseren
buyten Amsterdam
mit twe
van der ouste monike collatores wesen van deser capelrie ende
gheven se bynnen xiiij daghen eenen van ‘t gheslachte oft anders
yemant.
Oeck waert dat dese priester quaet regiment
voerde
ende niet en dede als ‘t behoert nadat hie van den prior voernoemt vermaent is ende hem niet en beterde so sal die prior
mit twe van den ousten hem benemen ende gheven se eneu
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ander guet priester die dair nut to is. Item men mach dese
vidimus gheven aen die binnen des jaers priester sal moghen
worden na der ghift.
1
(Anno MCCCC XVI instrumentum).
Meyster Gheryt Willemszoen cyrurgicus syn officium.
Meyster
Gherijt Willemszoen
heeft gheordineert
een officium
in Sinter
Claes parochykercke
bynnen der stede van Amsterdam
op Sinte
Andries outaer end.e heft begheert vijf missen ter weke noetsaken
uutghenomen.
Ende tot dit officium heeft meyster Gheryt gheordineert seker renten ‘op een stuck lants dat hie ghemeen hadde
mit die carthuseren buyten Amsterdam ende wat dit lant verarghet ende verandert is nae meyster Gheryts voirsz. doot soe ontfanghet die cappellaen die dat officium bedient noch alle jaer
van die Carthuseren buyten Amsterdam
11 pt. v st.
Item noch
11 J gouden coervorster gulden in die Wermoestraet
daer die brief
van hout folio LV.
Desen capellaen mach men alle jaer versetten
ende hie sal alle jaer comen totten prior der Carthuseren buyten
Amsterdam
mit twe van den ousten broeders die collatores syn
van dit officium ende vernemen off hie dit officium voirnoemt
langher sal bewaren off niet. Et conventus tenetur ad reparationem
et conservationem
altaris.
(Item op dit selfde outaer by consent
des prioers heft noch gheordiniert
Baert Jans baghyn een mis
des weeks welck die prior oeck bevelen sul den priester dien
miester Geryts officium bewaert ende heft daerthoe gheordiniert
ende ghegheven een brief van vyf gouden gulden losrenten op
Sinte Katherinencloester
t’ Utrecht que littera continetur
apud
nos in lithera G. I. Ende sul die prior uutkieren den officiant
die dit officium bedient vyf currente gulden des jaers ende dat
daer overt van die beterscap van dese vorsz. vyf gouden ghulden
dat sul die prior houden ende gheven syn moniken jaerlix daervan een Ghense koeck in memoria predicta Baert Jans. Ende
is ‘t dat dese brief vorsz. ghelost wort den prior sul die penninghen daer of tomende
weder belegghen an ander renten ende
als ‘t vorsz. is den officiant uutreyken vyf current gulden et reliquum (quod superest pro nobis). Item sul dese mis bewaren ad
vitam suam . . . , Reynerus te Sloterdyck in loco ubi ipse (facit)
’ beneficiatus
nisi in casu dat hij pastoer wort of al sulcdanich
benefici heft dat den prior denckt dat hy ryck ghenoech is et
post mortem (eius) sul dese vorsz. mis oomen op ‘t vorsz. outaer

ut prescribitur cum sul die officiant ghehouden weesen dese (mis)
te belichten, wask(ers) ende broet ende w>-n daertoe gheven van
sijn vyf currente gulden die hy jaerlix ontfanghet.
Acts sunt haec
coram magistro Petro Nannigz. notario et coram dompno Frederico Nepote praesens beghina et Lambro Symonis dJ-acono(ante)
portam nostram anno xvcx.
Jan Clemen tsz.
Jan Clementz. mit Ydgen syn wyf heft ghesticht in ‘t jaer ons
Heren xvc ende een een officium op den vorsz. outaer van meester
Gheryt Willemszoen in die Oude Kerck ghehieten dat Sacrementsoutaer of Sinte Andries outaer ende heft daerthoe gheordiniert
in den eersten iiij gouden Vrancricse stilden als Mathys daertho
after ghelaten heft op een huus after die Oude kerk. Item v
morghen lants gheleghen in die proesti van Horen Wyenes.
Item
noch die helft van vj morghen lants by Wesop ghehieten Dirck
Ghussens zaet welke vi morghen lants die cartuserei buten Amsterdam verhuren
sullen als hoer eyghen lant ende die helft
dqer of tomende sullen sy uutreyken die officiant die Jan Clementz.
officium bedient ende dat ander verendeel daer of tomende sullen
sy houden tot die reparaci van den altaer ende dat darde verendeel voer hemselven om Godes wil. Ende die priester die dese
dienst bedient die sul’ ghehouden wesen alle weke vyf missen te
doen of doen doen des hy ‘t self niet van stade en is die twee
van desen voer heer Mathys ende die ander drie voer Jan Clementz. mit syn wyf etc. Ende want die vorsz. officiant nu mede
ontfant die helft van die renten van vj morghen lants bij Wesop
soe is hy noch ghehouden een mis ter weke te doen op ‘t vorsz.
outaer vor den vorsz. Jan Clementsz. mit syn wyf ende aldus
soe is nu ghehouden die officiant tot vj missen ter weke te doen
of doen doen des hy ‘t niet van stade en is. Item dese officiant
des vorsz. dienst sal ghehouden
wesen jaerlix te leveren syn
slotelen in handeren van di collateur ende bidden hem dat hy
dit officium sal. moghen houden ende dat binnen die octave van
paschen; die collatoers syn die prior der cartuseren buten Amsterdam ende in syn absensi die vicarius ende procurator die die
Item anno xxix et xvc locabat . . .
officiant dan hoert te bidden.
pro
xxviii
gulden.
dictam . . , .
(Anno

Domini

MCCCC

XXV

instrumenturn).
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Meyster Jan Melyszoen heeft gheordineert
te bekeerde susteren
een officium van v missen ter weke ende heeft dairto ghegeven
dat voirnoemt
convent ccc hondert rynsgulden reets gelts eens.
Ende waer ‘t dat dit officium ende missen niet bewaert en worden
so als Meyster Jan Melyszoen voirsz. dat begheert, soe sal die
prior van die Carthuseren, die prior van die reguleers, die pater
van Sinte Youwels dese voirsz. ccc gulden antasten ende ghebruken se tot hair convents profijt.
Hiervan
syn breve overghegeven ende legghen in een doose apud nos. Et de consensu
episcopi sine nostro consensu syn dese missen nu ghecomen tot
drie ter weke mar wy hebben doer die vingher ghesien dat wij
dese ghelden niet en eysken want het den biscop ghedocht heft
te luttel te wesen tot vyf missen.
Item die oude Dirc Hollant heeft gheordineert
dat die jairlixc
pachter van xxj monghen lants welker lant is gheleghen op Zinichfelt ende noch ij Vrancxe tronen jairlixc renten sullen die
kercmesters van Muyden op Sinte Katherinen
dach den armen
voer die kercke deelen. Ende dat sal die die prior van die Carthuseren buyten Amsterdam solliciteren ende senden een van syn
broeders to Muyden alle jaer op Sinte Katherinen
dach ende sal
oec dan ontfanghen
van die kercmesters voirsz. enen Engelschen
nobel van dese voirsz. pacht.
Die breven hier off legghen in
een doose (apud nos).

I

(Item Bertholomees Jacopz. heft gheordiniert
dat die prior van
den carthuseren
sul wesen executeer van syn ghoden perpetuis
(pauperibus?) nae uutwysen van een instrument van heer Heynric
Matyszoen ghemaket anno xvcv quinta aprilis ende dit instrument
is by ons ende die brieven van dese ghoden syn onder die weesmeesteren ende men sullen se niemant gheven dan by consent
van den prior.
Item super isto facto habemus licenciam prioris
cartusie dum possit fieri sine magistri distractione net ipse testator voluit cum apostolicis quare prior habebit semper Deum
pro oculis et voluntatem
testatoris.)
(Nota istud instrumentum
non est, apud nos ut in scriptis legitur sed apud Wilhelmum
rectorem uti ille in Symoni Gherardi prioris huius domus licet
indigno ostendit et legit.)
Bertholomees
Jacopzoen ende Margareet
Heergens syn huusvrow hebben gheordiniert
ende ghemaket van die ofcoemst van

,
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hoer twie husen ende erven die sy ghehad hebben staen ende
legghen in die Herestraet
mit die ofcoemst van dat Scapenvest
after die baghinen dat men dese delen souden jarlix ten ewighen
daghen voer die cartusers cloester.poert buten Amsterdam
om
Gods wil an ghelt den armen op Sinthe Marthyns dach translaci
na uutwising een instrument
van heer Heyric Mathysz. ghemaket
anno xvc vyf, quinta aprilis ende een scepenbrief daerna ghemaket anno XV” neghen XXVII
Novembris.
Die ofcoemst van deser
vorsz. husen erven mit dat Scapenvelt vorsz. is gheweest xxv
hondert coepmans ghuldens vlaems XL groet voer den ghulden
gherekent te weten voer die twye husen ende erven vorsz. XXVIF
gulden ende voer dat Scapenvelt 15” ghulden welke penninghen
weder beleyt syn an renten om den armen daer jaerlix of te
dielen op Sinte Martynsdach
translaci na uutwising van den scepenbrief daer of ghemaket in den eersten an een stick lants bij
Wesop van XVE’I merghen groet ghehieten Jan Geryt Rollen gaet
IX~LXXV
ghulden XVI stuvers. Item an XII goden gouden corvorster ghulden goet van goude ende swaer van ghewicht jaerlixc
losrenten die penning
XV~II
op dat Jonge Hof te Wesop IIICII
ghulden
ende VJI
stuvers. Item
an xxx currente ghulden
XL
groet Vlaems vor den ghulden gherekent jairlixe losrenten
op die vorsz. twie husen ende erven de pennig XVIII vyfhondert
XL
ghulden
current.
Item an XXXII
goden gouden corvorster
ghulden swaer van ghewicht
ende goet van goud jaerlixe losrenten die pennig xxv
op die Abdi “van Egmont ende dat cloester VIIC XXXII
ghulden current ende v stuvers. Ende want dit
ghelt van VII c XXXII
ghulden current ende VI stuvers niet stre
eken en mach tot die sum van desen vorsz. renten heb ick uut
des convents ghelt verleyt tot desen vorsz. sum van VYC XXXIS
ghulden ende VI stuvers noch IIIC ghulden LXXXVII
ghulden IIY
stuvers welc ghelt ons renten sal mit dese XXXY gouden ghulden
op dat convent van Egmont.
Summa reddituum super abbaciam
Egmundanam
pro pauperibus an current ghelt XXIX ghulden vyf
stuvers ende seven Hollantse qua penninghen.
‘Summa pro nobis
super eandem abbaciam an current ghelt xv ghulden ende neghen
Hollantse qua penninghen.
Wy Jan Lambertzoen
ende Jan Evertzoen scepenen in Amstelredam oirconden ende kennen dat voir ons quam Margrete Bar-

,
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tolomeus Jacopszoens wedwe mit Claes Lambertszoen
Gaeff heuren
voecht, Tyman Heinrickzoen, Heinrick Smartszoen ende de voirsz.
Claes Lambertszoen
heuren vierendelen soe men die naest conde
gecrygen.
Ende ghelyeden mit heure voirsz. voechts hant by
consente van den Rade deser stede ende goetduncken
van heuren vierendelen voirnoemt
dat sy achtervolgende
een instrument
by den voirsz. Bartholomeus
Jacopszoen heuren man doen hy
leefde salygher ghedachten
ende heure gepasseert voir heeren
Heinrick Mathyszoen
als Notarius ende getugen op den vyften
dach Aprilis anno xv c ende vyff, heure dairtoe special macht
ende dispositie afgevende, opgedragen ende quyt gesconden heeft
den prior ende convente van den Carthuseren ter zalyger haven
buyten deser stede puerlycken
om Goidwillen
tot behoeuff van
den armen omme voir heure poirte op S. Martensdach
translatie
om ghelde den armen omme Goidswillen gegeven ende gedistribueert te werdden, alsulcken jairlixe renten als comen sullen van
den vierhondert
groten Vlaems die Lambert Reyerszoen beloeft
heeft uyt te keeren ende betalen voir den sterfhuuse van Bartholomeus Jacopszoen voirsz. ende huyse dair bezijden gestaen in
den Kerkstrate
dairnaest by geerft syn meester Dirck Croecken
erfgenaem an de zuytzyde ende Jan Claeszoen bergevaerder an
de noirtzyde, ende staen sullen blyven over de custinge van den
voirsz. huysen ende voirt op alle syne goeden op renten de penninck achtien een . . , . lossen die hij of zijnen naecomelingen
sal moghen lossen tot allen tyden alst hem believen zal, ende
tot dien ‘t Scapenvelt gelegen by de jonge Schuttersdoelen.
Ende
oft gebuerde dat de voirsz. renten afgelost ende ‘t voirsz. Scapenvelt vercoft wordden, soe sullen de voirsz. prior ende convent
gehouden wesen de penninghen
dairaf tomende als heure eygen
goet daer men heure consciencien mede belast te beleggen an
goede vaste lantrenten
oft goede sekere vaste pachten, ende de
jairlixe renten dan suver daeraf intomende
den armen deelen
ende distribueren voir heure poirte als voirsz. is sonder des convents schade ende alsoe de voirsz. prior ende convent van den
Carthuseren de last omme de voirsz. delinge te doene, als voirsz.
is omme Goiswillen tot prouffite van den armen op hem genomen
hebben,
Soe heeft de voirsz. Margariete
Bartholomeus
Jacopszoen wedue de voirsz. prior ende convent in dancberheyt
van ‘t.
gen des voirsz. is gemaict ende geinstitueert,
maict ende institu-
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eert mits desen heure erfgenamen te zullen wesen van allen alsulcke goeden roerende ende onroerende gheenen dairaf uuytgesondert, als zij ongedisponeert
mitter dood ontruymen
zal, al waer
‘t oeck dat Heere Gherrit Florenszoen priester beuren zoen Kieligieux geprofessyt biunen dien voirsz. convente voor heure aflivich
worden. Des zullen zy gehouden weesen te achtervolgen
ende
volcomen alsulcken instrument
als de voirsz. Margriete
alrede
ghemaict heeft voer meester Pieter Nanninxzoen als Notarius ende
getuijgen op den negentienden
dach van Junio anno xvc ende
ende
oick
te
betalen
‘t
gene
dat zy in ‘t e)-nde van heunegen,
ren leven oft anders ad pias causas oft anderszins ordineren ende
disponeren zal. Alle arch ende list uuytgesondert.
In oirconde
desen brieve bezegelt mit onsen zegelen.
Gegeven op den drientwintichsten
dach Novembris in ‘t jair ons Heeren duysent v)rfhondert ende neghen.
Notarieele

acte rakende het Spinhuis en de St. Barbara
Amsterdam,
29 Oct. 1463.

kerk te

Anno nativitatis eiusdem millesimo
In nomine Domini Amen.
Indictione
undecima vicequadringentesimo
sexagesimo tertio.
sima nona die mensis octobris hora nona vel quasi, pontificis
sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domini Pii divina
providentia
pape secundi anno suo quinto, in mei notarii publici
ac testium infrascriptorum
ad hoc specialiter vocatorum praesentia
religiosa persona Petronilla filia Alberti Henrici priorissa canonicarum regularium
beate Marie Magdalene
in Amstelredam
una
cum procuratrice
sua Anna
filia Johannis Allerdi iuramento
prestito vel alias prout potuit et decuit, protestata est et fatebatur
se minis consulum et sculteti civitatis Aemstelredamensis
coactum
et compulsam ad persolvendum conventui sororum sancte Barbare
tercii ordinis decem et quatuor florenos Renenses pro medietate
plumber aquaductus
inter ecclesiam et dormitorium
predictorum
conventuum
collocati quos quidem florenos nisi priorissa et procuratrix . , . . . infra quatuor dies persolvisset consules predicti
comminantes
eas dixerint lingua volgare in hac forma Ghi selt
den convente van Sinte Barbaren gheven binnen vier daghen
van de helfte van den goet viertien riinsche gulden binnen vier
daghen of wi sellen uwen doerganc onder die straat ontween
slaen, ende uw renten die ghi op die stede hebt onthouden,
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ende die brieve von twalef pennighen sellen wi lossen ende niet
langher betalen ende of ghi pandes of rechts te doen hadt soe
en sellen wi u niet hulpelic wesen. Predicte vero priorissa et
procuratrix
minis istis territe venditiones suas redimere cupientes
quarto die predjctam
pecuniam de redditibus quos annuatim a
predicta civitate sublevare solebant in arbitrium consulum predictorum per quitanciam
deposuerunt.
Acts sunt het anno indictiore, mense die hora et pontificatu quibus supra presentibus ibidem
discretis ac literatis viris domino Johanne Ancilii doctore in medicina et ‘domino Theodorico
Iohannis artium magistro testibus
fide diznis ac probis specialiter vocatis et rogatis.
Notarieele

Acte rakende het Spinhuis
te Amsterdam

dato

z April

en S. Barbare

kerk

Ao. 1463.

In nomine Domini amen,
Anno nativitatis eiusdem millesimo
quadringentesimo
sexagesimo tertio Indictione undecima secunda
die mensis aprilis hora vesperarum vel quasi, pontificis sanctissimi
in Christo patris ac domini nostri domini divina providencia secundi
anno suo quinto, in mei notarii publici ac testium infrascriptorum
ad hoc specialiter vocatorum praesentia frater Adrianus canonicus
regularis ac rector pro tune canonicorum
regularium beate Marie
Magdalene
in Aemstelredam
protestatus est sub confirmacione
iuramenti
sive alias quo certius poterat, quod anno domini sexagesimo primo mense iulii consules civitatis Aemstelredamensis
petierunt ab es ut secundum contentum
sive exigenciam literarum
scabinalium
sive quorumcunque
aliarum se submitterent
ipsorum
iudicio sive determinacioni
qouad concordandum
sive uniendum
conventurn
sororum tercii ordinis Sante Barbare petencium
et
desiderancium
murum ecclesie sue construende
contignare sive
contiguam erigere domui predictarum canonicarum regularium cum
ipso conventu Sancte Marie Magdalene
predicto,
attentoque
in
testimonio septem vicinorum inter ipsos conventus negligencia contigisset. Super quo praedictus frater Adrianus
ipsis consulibus
rèspondit pluries, se commissionem
a priorissa vel conventu suo
super huiusmodi
submissione non accepigse net habere et ideo
seposuit (?) super tali consensu vel submissione ab eisdem consulibus supportari.
Consulibus tamen a proposito non desistentibus,
et contestantibus
se praedictos conventus secundum exigenciam

’

*

260

STEDEGESCHIEDENlS.

sive contentum
literarum
ut premittitur
vindicaturos sepe dictus
frater Adrianus se submisit; priorissa et conventu suo non requisitis. Tandem
vicesima quarta die mensis decembris eiusdem
anni sexagesimi primi consules sepe dicti unionem quandam sive
determinacionem
expresserunt
nulla scabinali litera inspecta vel
perlecta.
Huiusmodi
testimonium
similiter sub attestacione iuramenti sui reddebant discreti ac honesti cives Aemstelredammenses
Symon filius Theoderici
Bernardi qui tanquam
tutor predicto
fratri Adriano
super predicta submissione
in forma et modis
predictis assistebat et Franco filius Scoelnaer.
Acts sunt het in
sepedicti
fratris
Adriani
rectoris canonicarum
domo habita
indictione die hora et pontificatu
quibus
regularum praedictarum
ibidem
testibus
predictis
fide dignis ad
supra praesentibus
praemissa vocatis specialiter et rogatis.
Met een andere hand :
Et ego Ghiisbertus
fílius Reyneri de Amsterdam
presbiter
Traiectensis diiocessis, publicus imperiali auctoritate notarius qui
premissis omnibus dum sic fierent et agerentur
ut premittitur
vera cum prenominatis
testibus publicis interfui ea quae sic
fieri vidi et audivi ideo ea in notarii suprascripsi ex quo hoc
praesens publicum instrumenturnme aliis legitime imperatum per
alium fidelem dominum
scriptum
subscripsi publicari
in hanc
redigens signo que et nomine meis soliti. et
foliam publicam
premissorum rogatus
consuetis signavi in fidem et testimonium
et cum infrascripta requisitus.
Processus Walrami
Sorores Tertii

Electi

Traiectensis
contra rebelles Fratres
Francisci, dato7 Septembris A”. 1439

Ordiniss.
St. Joris te Amsteldam.

et

1)

Walramus Dei gratia Electus Traiectensis universis et singulis
ecclesiarum rectoribus, curatis, vicecuratis
capellanis presbyteris
et clericis, nobis’ subditis ad quos presens nostrum
mandatum
Domino
sempiternam.
Ex
offici
pastoralis
pervenit salutem in
nobis ab alto commissi debito cogimur, celestis pastoris exemplo
fovendo, pervigilem curam impendere ovesque a
gregi dominico
discipline et religionis ovili aberrantes baculo ecclesiastici rigoris
*)

Origineel

op perkament;

zegel

defect.
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Sane benignus
vir Tydemannus
Braem
salubriter
revocare.
Minister generalis fràtrum et sororum tertii ordinis~ beati Francisci
de poenitentia nuncupati ad nostram deduxit audientiam. Quomodo
interdum quedam persone dicti ordinis dicti honoris professionisque
sue in ipso ordine per eas facte immemores
habitu religionis
abiecto conventus suos absque suorum superiorum licentia exeuntes
secularium conversationi se inmiscere, tamquam canes ad vomitum
ad seculum redire et ab ipso ordine apostatare non verentur in
omnipotentis
Dei gravem offensam animarum suarum periculum
Propter quamquidem
et scandalum
christifidelium
plurimorum.
indulta
apostolica sepedicto ordini concessa
apostasiam
juxta
sententiam maioris excommunicationis
de qua non nisi per romavel ministrum
generalem
pro tempore praeter
nun pontificem
quam in mortis articulo absalvi poterunt,
incurrunt
ipso facto.
indultis apostolicis ac vestigiis
Hint est quod nos hujusmodi
recolendarum
memoriarum
duorum
Frederici et Swederi episnostrorum
huiusmodi
indulta recipiencoporum
predecessorum
tium
firmiter
inherentes
vobis et cuilibet vestrum in virtute
sancte obedientiae et sub penis excommunicationis
latae sententiae
quam in his scriptis in vos et quemlibet vestrum ferimus si non
facitis quod
mandamus
necessarium
sub pena quinquaginta
scudatorum
auri anti antiquorum
monete regum Francie usui
nostrocsitommissa
sunt applicandorum ; vobis et cuilibet vestrum
praceipimus
firmiter injungentes
quatenus accedentes quo super
hcc fuerit accedentes et accedere suorum acquisiti seu alter
vestrum fuerit
requisitus singulis diebus dominicis vel festivis ,
totiens quotiens
oportunum
fuerit in ecclesiis vestiis publice
denuncietis
et declaretis
omnis et singulas
personas
dicti
ordinis professas sicut praemittitur
apostatantes
quas minister
generalis pro tempore suis litteris patentibus vobis duxerit nominandas huiusmodi
sententia excommunicationis
maioris fore et
esse irretitas percipiendis eas ab omnibus christifidelibus
arctius
evitari, in earum praesentia divina nullatenus celebrando.
Insuper cum crescente continuantia
crescese debeat et pena, si praefate persone sententias et denunciationes
huinsmodi non formidantes a rebellionis audacia recipiscere et ad conventus suos in
obedientiam
suorum superiorum redire minime curaverint Ex tune
vobis et cuilibet vestrum in virtute sanctae obedientiae
et sub
penis supradictis committimus
et mandamus
quatenus omnibus
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baliuis et scultetis, judicibus secularibus sub quorum dicionibus
ipsas personas apostatas degere contigerit sub pena excommunicationis auctoritate
nostra ordinari participetis et mandetis quatenus ipsi omnis excusationis sult dissimiiationis mora postposita
praedictae personas rebelles corporali(?) capiendo captasque(?) detinendo ac eas ministris dicti ordinis ant eorum nunciis litterasiipsorum de super habentibus ad loca ab eisdem assignanda et ad
eorum voluntatem adducendo ac tradendo et carceribus sub convenienti disciplina mancipando ad conventus et domos unde exierant et regularem observantiam
dicti ordinis et ad debitam obedientiam suorum superiorum redire compellant ipsosque ministros
seu eorum nuncios ad conventus suos aliave loca ubi dicti rebelles ad penitentiam
condignam arceri poterint conducere et reducere curent liberos atque securos ipsis a quocunque
super hoc
molestiam seu impedimenturn
aliquos quomodolibet
prestari vel
Nostrarum
testiirrogari nullatenus
sustinendo vel permittendo.
monio litterarum
datarum anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo nono mensis Septembris die septima.
Rutger Berchmaker.
Op de keerzijde staat: Processus contra omnes fratres et sorores
rebelles.
MEMORANDA.
De

,,Da=weckl”

bij

Arraemsfoort.

In het Amersfoortse Oud-archief is een bundel stukken bewaard
van circa 15709 over een proces tussen het Utrechtse Domkapittel en de regering van de stad.
Een van de merkwaardigheden
van dit proces is dat in de
te Utrecht
daarvan niets gevonden is. Ook
kapittelarchieven
in de Hofsententie-boeken
schijnt er niets omtrent
vermeld.
Trouwens
de uitslag van ‘t proces is niet bekend.
Mischien
heeft de Hervorming
een uitspraak verhinderd.
‘t Laatste stuk
is een missive van Philips van 1587 aan een Raad ordinaris van
Mogelik
kan nader detail-onderzoek
nog iets aan ‘t
‘t Hof.
licht brengen.
De stukken bevatten Solutiën namens de Domdeken
en het
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Domkapitel ; daartegenover
BFeyten destructyfx aan dezelfde Bmijn
Heere Mr. Pauwels van den Berghe, Raedt ende commissaris, overgegeven vuyt naem ende van wegen die Regierders van der stadt
Amersfoort d;; benevens enige bijlagen, waarin de namen van de
Ten slotte
getuigen,
en welke Barticulenc zij betuigd hebben.
een missive van Philips, waarin eerst de kwestie uiteengezet wordt,
en aan Bonsen lieven en getrouwen .Pauwels van den Bergha
de berechting
wordt opgedragen,
om, indien au blijckt van de
duechdelicke
possessie of queste(?)c van supplianten,
de tuibateurs gehoord, Bterstont ende sonder vertreck te nyetea te doen
%alle moeyenisse ende turbelc.
tiet gaat over een weg - of deze publiek is volgens het Amersfoorter stadsbestuur, of een buurweg volgens de Utrecht;se Heren van ‘t kapittel
en een kamp land bij die weg. De landgebruiker
door er haver
heeft een gedeelte weg aan ‘t verkeer onttrokken
op te zaaien en van het overige af te scheiden door een sloot
te graven.
Uit de stukken blijkt dat die van Amersfoort
in hun aanwijzingen beter op de hoogte zijn als de Utrechters;
kijken deze
door de ogen van hun onderhorigen;
de anderen hebben zelf de
zaken opgenomen,
De weg en kamp land wordt aangegeven en beschreven als
volgt. 1) BOntrent die stadt Amersfoort is gelegen en sekere wech
genoempt
den Da zwe&. Dewelke
wech zijn begin neemt en
deflekteert
uit een andere gemene heerwech,
genaemt
den
hoghen wech ; ende is de voors. dawech streckende door zekere
beeke tussen door die landen dewelke men seit ten beide zijden
toe te behorena aan het Domkapittel, - en wel volgens de Solutien,
;otot twee erven geiegen bij malcanderen waar of het ene gebruikt
wordt by AelgicfWillems en het andere bij Meint Wouters pachters.<
De weg >wort aldaer genaemt den ouden heeywcche. Voorts is
deze weg Bstreckende aan en bezijden het eyve ?zzEuehorst,
alwaar die in tweeën gescheiden wort.
Streckende een deel van dien
beneffens (nevens) het voors. erve GCU jzorst
en zeker haverlant
dat Aelgis Willemsen gebruikt,
tot aan den gemenen wech die
loopt
over 1Tloizthorst tot aan stoutenbergey
geweente
toea . . . .
1) ciiit de Feyten destructyff.
De cursiveering
is van mij.
vereenvoudig
ik in zoverre
de tekst
ongeschonden
blijft;
dwelke,
uit voor vuyt.

De
zoo

spelling van de stukken
schrijf
ik dewelke
voor
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waarop in de Solutien volgt Bdie welke gemeente bij naest voor
een vierde part of anders voor een groot gedeelte behoorende
es tot dezelve twee erven en bij de voornoemde twee pachters
gebruikt wordt met weyden van haeren beesten ende plaggen
daerof te haelen om haeren vaelde te maken tot messinge (bemesting) van de bouwlandenc.
BEn het ander deel van de voors. wech strekt tussen de nieuwe
horst
en de rogge eng van Agdom na het erf ter horst
ende vlydt
ende voorts na die /znmeZsfeZder sfecc/z toe, ook tot an Stoutenborch gemeente. Q:
Deze Eelgis Willems had volgens de missive van Philips nu
langer als 30 jaar de Egdam-goederen
in pacht gehad; hij is trouwens bekend in de Utrechtse domarchieven : 1569 krijgt hij in
pacht de goederen genaempt
Egdam..
. gelegen by Amersfoort
in den gerechte van Luesden, . . . van outs bepaelt . . . ten zuyden
met onser voorscr. kerckelanden
die by Meynaert Woutersz. gebruikt werden. 1)
Bij een deel van de weg ligt een x,tamp lantse, en in de Solutien wordt daaromtrent
meegedeeld ~so is dikwils gebuert ende
geschyet noch daegelicx dat de voorscr. wech, streckende langs
de voorscr. slootcante - overmits die
leech ende plat geleegen is, zeer lichtelicke met ryden bedorven wordt.
Sulcx
dat de voorscr. pachter of andere met haeren wagens slaen of
maken vele nieuwe wagensporen;
en dat doende, ryden syluiden
altyt vorder en vorder in de voors. tamp .lant; bedervende mitsdien den nerfve ende weidinge of andere vruchten vanden zelven campe . . .a
Trouwens,
ook volgens de Solutien, zijn in die »tamp lants
insonderheyt
op deene zyde daer de voors. wech over gaet, vele
slenken ende cuylen, die men op sommige tijden nauuelicx met
wagens ryden en canc.
Blijkens de missive van Philips van 1587 wordt deze Bcamp
lants bepaelt ten noorden mette beke ten oosten met des capittels landen van St. Joris kerke te Amersfoort,
ten zuiden die
pzieuwe horst
en ten westen die voors. hofstede en andere van de
kapittels landen . , .a

,
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De wech is Bvan allen ouder tyden vande voorsegde landen
gescheiden geweest c. Daarom hebben de bestuurders van Amersfoort die schei-sloot aweder doen ruymen ende ophalen, streckende
van den koek van nieuz~e tzorster
engc, daer den pappelboem l)
plach te staen tot teynden an die beke toe«, terwijl langs de sloot
agestaen hebben sekere willinge knoten< als teken van grensscheiding.
Deze sloot was >beginne&e tian de VOOY+S. beke tot een
groot stuk weeghs in de voors. camper, die - zo ,wordt in de
missive van Philips uiteengezet de Amersfoorters
avan meeninge zyn voorts ten einde toe zuz’twaerts op te trecken . . .c
Door deze wèg nu had Aelgis Willems in ‘67 Bzich vervordertc
een dwarssloot
te graven, naar zijn verontschuldiging
bij het
Amersfoorter
Bestuur luidt : Born syn water te losenc ; ook had
hij een deel er van omtrent die beke afgegraven, met Bde ploech
geërdtc en met haver bezaaid.
Dit alles maken de Heren van
Amersfoort
ongedaan, na verhoor van deze Aalgis.
Want, houden zij vol, die weg hebben >die inwoonders van de stad Amersfoort ende ook vele andere uitheemsche
van boven mensche
memorie, als een gemeen en publycke wech gebruikt over dezelve
gaande, rydende met wagens, peerden, carren, haer beesten als
ossen, coeyen, schapen ende andere diergelyke daarover drivende.
Ende dit al sonder contradictie, bihynderinge,
of bespieringe van
iemant ende merkelikc van het domkapittel
of zijn pachters.
Daartegen voert het Capittel aan dat die van Lunteren,
van
Barnevelt, en anderen dageliks met hun wagens rijden over verscheiden buurwegen,
Balse onder anderen over eene wech gaende
over honthorst
naar Stoutenberger
gemeente ende noch eenen
wech lopende over de coedyk.
Dye alle beyde leggende nyet verre vande wech in questiea.
Waar lag nu die Da-wech?
‘t Laatste citaat geeft een vingerwijzing, in verband met vroeger aangehaalde gegevens.
Op de
stafkaart vinden we, om zuidelik te beginnen, nog het Vliet en
de Horst, waarheen een tak van de weg heengaat.
,
Merkwaardig
is toch hoe lang de namen al voorkomen,
hoe
oud al vele zijn.
*) In de Feiten destructyff
staat
duidelik is dit niet).
In de missive

appe!boem
(met een p er
van Philips pappelboem.

uitgekrabd

of bijgevoegd

<

*
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Noordoost
hiervan ligt de Honthorst
waarheen de andere tak
loopt.
De nieuwe Horst, waar de weg zich verdeelde, is‘ niet te
vinden, tot nog toe: is mogelik Klein Honthorst
vroeger zo genoemd ?
In die buurt, zuid van de beek moet toch de Bcamp lantsa in
kwestie gelegen zijn. De weg zelf, vóór hij in tweeën gaat, komt
af van de Hoge weg, die nog zo heet. ‘t Was de oude Heerweg:
nu nog - dit kan ter adstructie dienen, al is ‘t geen bewijs heet die zuid-op gaande weg, de Hesseweg, sluit zich aan bij die
van Barneveld en Deventer.
De Schamwég kan ‘t niet wezen, daar van deze geen zijtak
naar de erve Ter Horst en Vliet af slaat, maar hij zelf er heen
gaat. l)
Nog een enkel woord over de betekenis van ‘t woord dn-wech.
Het blijkt een weg te zijn door laag land, beekbezinking;
nu is
er een germaans woord voor lemige klei, in het oud-engels thô,
in het oud-hoogduits
thâch, dat in onze streken de klank Bdaa
kan hebben.
Ik meen er ook mee in verband te mogen brengen
de eerste lettergreep
van De-venter, Deventer,
in ouder tijden
Davantria.
B. H.

*

‘) In 1569 werden
de pachtgoederen
van Eelgis Willemsz.
nog beschreven
als bepaalt
sten eesten mit het capittels
land van Amersfoort
ende Anthonis
Reye~sz
tot Amersfoort,
ten noorden
ende westen
mettie Modderbeecke
ende een maetgen over derselven
beecke,
mede toebehoorende
aen de voors. goederen,
ten zuyden met onser voorsch. kerckelanden
(enz.
Waar evenwel
;Ileynaert
Woutersz.
met het landgoed
ter Horst zuid van Egdam ligt,
kan de genoemde
Modderbeek
ten noorden
moeilik
de tegenwoordige
hlodderbeek
wezen.
34aar moet het de Vlierbeek
van nu zijn.
Trouwens
in de stukken
wordt nòch van de
Barnevelder
noch van de Vlierbeek
gesproken,
En modderig
zijn deze beken nog allebei.

MEMORANDA.

Almanack

267

duerende altyt.

Op het Pijksarchief
te ‘s Gravenhage bevindt zich in het in
bruikleen gegeven Archief Wassenaar o.m. een boekje geschreven
door Johan van Matenesse, heer van Oud- en Nieuw Metenesse.
Het bevat zijne inkomsten
over I 557-1560,
register van oude
charters, de soorten van vruchtboomen
in zijne boogaarden, de
pour édifier du pris du
herbouw van zijn huis, eene Instruction
maar
ook
onder
bovengenoemden
titel
fer de l’on 1564, enz.
hetgeen volgt.
Januarius.
Tjaer is nieu als die Connigen gaen
Offeren sprack Pontiaen
Anthonis heeft Agniet gheerrt
Paulus wordt van God bekeert.
Februarius.
Hoe Licht sach doen Aecht omtrent
Doen uyter haghen spranck Valent
Cruypt weer in U tot sprack Pier
Want Mathys maeck noch vier.
Martius.
Meert die wordt daer duer verciert
Dat men Sinte Gregorius viert
Gheertruyt
sprack tot Benedictyn
Mary sal gebootscapt sijn.
Aprilis.
April sprack Ambrosius vrient
Brengt ons tpaeslam want tis verdient
Die scuts vragen na Sint Joris
Marck vraecht waar Vitael is,
Maius.
Philips cruyst U want Jan Latin
Vercoopt zyn Panser en drinckt vyn
Want dat is in de Mey, een zee
Urbaen vliet en scryft een Pe.
Junius.
Maeckt goet chier sprack Bonifaes
Brenckt ons hier Barnabas kaes
Vitus twee pont kriecken biete
Dwils Jan Baptist sliep en Pieter.
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Julius.
Ons Vrou spreek sonder verbeyden
Sal van ons nu Margriet scheiden
Mayt eerst U hoy- sprack Magdaleen
Jacob sprack ick hebbe gheen.
Augustus.
Peeter had den ooft in schuer
Dies loech Lau syn ghebuer
Ons Vrou clam ten hemel twas haer noot
Want Meus wordt gevilt en Jan onthoot.
September.
Gielis die was heel confuys
Vrou en hebt ghy munt noch Cruys
Waer was Lambertus doen Teus soe viel
In een wyngaert sprack Michiel.
October.
Remeus sprack Frans haelt ons most
Want Dionys betaelt den tost
Eude Lvc turff en houdt
Want Severyn way-t en Simon is cout.
November.
Heylick Hubert en Leonardt
Hebt ghy Maertins wyn oeck gespaert
Daer had Lysbet by verlies
Want Katryn dranck mee en Dries.
December.
Loyken en Barber Claes en Marij
Spraken tot Lucy meest allet gader bly
Maes sprack ick sal
God verleent Jans kindt daer ist all.
Finis.
Volgt na de oplossing der eenigszins raadselachtige namen der
heiligen.
Maart.
Februari.
Januari.
Gregorius
I 2.
Driekoningen
6.
Lichtmis 2.
Geertruid
17.
Pontiaen 14.
Agatha 5.
Benedictus 2 I.
Valentinus
14.
Antonis 17.
Maria boodschap 25.
Agnes 21.
Petrus cathedra 22.
Paulus convers. 25.
Mathys 24.
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Ambrosius 4.
Paschen 1558-10.
1560-14.
15;7-18.
St. Joris 23.
Marcus 25.
Vitalis 28.

’ Bonifacius 5.
Philippus I.
Johannes ante portam Barnabas I I.
Vitus 15.
latinum 6.
Johannes baptiste 24.
Pancratius 12.
Petrus en Paulus 29.
Urbanus 25.
Petronella 3 1.
Augustus.

Juli.
Maria visitatio
Margriet I 3.
Magdaleen 22.
St. Jacob 25.

Juni.

Mei.

April.

2.
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September.

St. Gillis 1.
Peter ad vincula I.
Maria geboorte 8.
Laurentius
10.
Maria hemelvaart I 5. Kruisverheffing
14.
Lambertus
17.
Bartolomeus 24.
Mattheus 2 I.
Johannes onthoofding 29. St. Michiel 29.

I

October.
\
Remigius I .
Franciscus 4.
Dionysius 9.
Lucas evangelist 18.
Severyn 2 3.
Simonis et Jude ap. 28.
I

December.

November.
Hubertus 3.
Leonardus 6.
St. Maarten in den
winter
Elisabet 19.
Catharine 25.
St. Andries 30.

Eligius ep.
Barbara 4,
St. Nicolaas
11

‘s Gravenhage.

GESLACHT-

I.

6.
.

Mariae conceptie 8.
Luciae virg. 13.
St. Thomaes 21.
Johannes ap. en evang,
27.
J. D. \VAGNER.

EN WAPENKUNDE.

Wapenmonsters.
In de Wafenheraut zaliger nagedachtenis, die den strijd om het
bestaan helaas niet kon volhouden, schreef ik destijds meerdere
artikelen over Wapenmonsters.
’
Daar het jammer zoude zijn, als de aandacht niet bij voort*
during gevestigd bleef op de nog steeds onverminderde
productie
zal ik den lezers van dit tijdschrift
van heraldische prulwerken,

' I
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een nieuwe serie aanbieden en den schenkers tevens mijn dank
voor de to.ezending der specimen.
Om te beginnen, zal ik enkele tabakswapens
kiezen, aldus betiteld daar zij op tabakszakken voorkomen
en door de eigenaren
van fabrieken waar dit edele kruid wordt verwerkt, als handelsof fabrieksmerken
zijn gekozen.
Deze schijnen een bijzondere
voorliefde voor wapens te hebben, vooral dat van de hoofdstad
is gewild.
Zij komen als houtsneden
voor op grof papier en
dateeren al van jaren her voor het grootste deel, maar behooren
niettemin tot het in het hoofd genoemde genus Bmonstersa.
De firma Hermauus
OZde?&ott en Zoo~n gebruikt het wapen
van Amsterdam
gedekt door een pseudo keizers’kroon en gehouden
door twee leeuwen, d.w.z. keeshonden
of keesleeuwen zou een
juister benaming zijn. Er staat geen jaartal bij, doch allicht zijn
zij een eeuw oud, maar de tabak heet ook Bkardoesc<, en dies
zullen het kardoesleeuwen zijn !
r. Baars e?z Zoon, fabrikanten
te Krommenie,
voeren als merk
datzelfde wapen maar het schild gedekt door een Koningskraort.
Twee leeuwachtige
dieren elk ook koninklijk gekroond, houden
het zoo omhoog boven het lint waarop ahet wapen van Amsterdama staat, dat men zou denken, dat zij aan het heien waren.
Wellicht heeft de teekenaar gedacht aan het feit dat de hoofdstad op palen gebouwd is en dat hier willen symboliseeren?
Er
onder prijken nog allerlei tabaksemblemen
waaronder
een pul
met Rappé.
De Deeha Portorico, Maryland
en Friesche baai van een mij
niet bekende firma, kenmerkt zich door een ovaal schild waarop
een tabaksapostel, althans iemand in die kleedij met een duif op
de hand, op een kist zit, waartegen een anker steunt, omringd
door andere vaten enz. Een schip op zee op den achtergrond
voltooit de schilderij en het geheel is door een Koningskroon
gedekt.
Twee dieren die ik het best als katerleeuwen kan betitelen, bewaken het en kijken den beschouwer grimmig aan.
Franciskus
Lieftz’nck
te Groningen heeft sedert ‘1820 het wapen
van Drentke als fabrieksmerk,
maar hoe? De H. Maagd met kindeke, voorzien van wereldbol en scepter, lijken wel uit een uit:
dragerij ontsnapt.
Om het schild zijn eenige ‘krullen uit den
pruikentijd
geslingerd en aan den voet liggen tabaksrollen, vaten
met F. L., de Rappé-vaas zooals men die in oude tabakswinkels

GESLACHT-

EN Vtr~~ENKt3~03t.

27i

nog wel aantreft en die aan gemberpotten
doen denken en . . .
Wat die er bij doen is niet duidelijk.
Klontwee suikerbrooden.
tjes voor het kind?
Gebroeders P4iZz$s te Maastricht gebruiken het wapen van Portorz
denk ik, althans een zeekasteel op golvende baren door
een renzenkroon
gedekt.
Rechts van het schild staat een arend los op den grond en
kijkt naar den leeuw links, die het ophoudt.
Bonte Varinas,
Porto Rico en andere Bzoortens: van tabak doen vermoeden dat
het vignet uit 1850 of zoo dateert.
Het NzPuzwe Wapen van Tilburg is de naam van de EZectrisci?e
tabaksfabriek
in de Zwaanstraat te Tilburg.
De firmanaam schijnt
niet noodig.
Het oude wapen, wat nog steeds in gebruik is, vertoont een kasteel bestaande uit 3 torens met puntdaken
vlak
naast elkaar, doch dit heeft ze elk afzonderlijk staan, omringd
door een vestingwal met het woord Bfabrieksmerkc in den voet.
Dit sobere geheel wordt niet ontsierd door andere toevoegselen.
Gebrs. yakobs hebben een stoom tabak- en sigarenfabriek
te
Meppel, dus minder up to date dan den voorgaanden onbekende.
Op .&n Baaitabak staat behalve het fabrieksmerk,
twee ineengeslagen handen met een lint waarop Beendracht<, het wapen
van Meppel als fabrieksnaain.
Onder Meppel staat duidelijkheidshalve
nog Ei’oZZami tusschen haakjes (Aardrijkskunde
onvoldoende).
Het
wapen, de 5 klaverblaadjes en de 3 Meppelerkluiten
zooals men
zegt is gedekt door een bladerkroon
en de onmisbare, ook hier
gekroonde
Koninklijke
leeuwen, steken den tong uit, of likkebaarden in de richting van de boter.
Ook het wapen van Terborgh is van een mij niet bekende
St. Joris met den draak is op ongeëvenaarde
wijze
tabaksfirma.
voorgesteld.
De draak, met 2 pooten, ligt op zijn rug tusschen
de vier beenen van het paard in, dat het ondier verachtelijk aankijkt.
Joris met een soort tiara op, steekt een lans in zijn muil
en, kijkt alsof hij zeggen wil : Bwie vo1gt.a Je bracht eenvoudig.
Estoppey ~9 Co. te Utrecht
leveren het gedeponeerde
merk
MZnzinum Nz’cotZnum (controle v. Hamel Roos, etc.) en gebruiken
ter verdere aanbeveling, want die schijnt toch noodig, het Nederlandsche wapen.
Het schild is geplaatst in een oerwoud, welks
uitgangen bewaakt worden door 2 ZzggEnde leeuwen met minimaal
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kroontjes op hun edele hoofden, de lijven zijn achter het schild
in het woud geborgen.
A. Hidden te Delft heeft een gedeponeerd fabrieksmerk bestaande
uit een onklaar tanker. Een fantasie kroon dekt het schild en
twee vrij fatsoenlijke
leeuwen
doen als schildhouder
dienst.
(Eerste prijs).
Louis Dobbelman
te Rotterdam
heeft een schild: doorsneden
van blauw op rood (dus al ongewoon) met een anker onderste
boven en schuinlinks geplaatst (nog ongewoner) waarop een duif
zit, alles van zilver en over alles heen. Een koninklijke
kroon
en 2 weldoorvoedde
zwaarbehaarde leeuwen voltooien dit pronk’ juweel dat tot devies voert: 14‘utura nobt.s. Wordt hier mee bedoeld : BOnze toekomsta; of Bde toekomst is ons<? en, anker en
duif = hoop op bestellingen ? Voor beteren uitleg houd ik mij
aanbevolen.
Gebrs. van den BiggeZaar
te Breda gebruiken een gekroonden
leeuw met zwaard en pijlbundel welke, voor de variatie denk ik,
met de punten omkaag zijn geplaatst!
Er omheen een bundel
lichtstralen
of een zon waarop als devies BEendracht
maakt
macht<.
Het quasi Nederlandsche
Wapendier staat op ee&oort
5 pièdestal.
3. A. Laane Czn. te Roosendaal heeft een stoomtabaksfabriek
De keizerskroon is vermet het Amsterdanzsche
wapen als merk.
vangen door een Koizz7zgsKroonmet 4 beugels, de middelste ontbreekt n.m. en de leeuwen hebben koppen, net tweemaal te
groot in verhouding
tot de lijven ! Het schild is ziZver met een
zwarten paal met de schuinkruisjes beladen, inplaats van rood.
Dat is tenminste correct bij het Amsterdamsche
wapen dat op
de prima Maryland tabak voorkomt
van de eerstgenoemde
firma
Oldenkott
02 Zoonen.
Dit is weder geheel anders dan het straks
genoemde
en heeft een keizerskroon, met 2 achter het ovale
\
schild uitkomende
griezelige maar liggende leeuwen, waarvan de
rechtsche een mercuriusstaf
en de linksche een drietand in zijn
buurt heeft staan. Voorts liggen er rollen tabak en groeien er
dito planten op den achtergrond.
De firma y. A. Laane, straks genoemd, opgericht 1820,
heeft
een wettig gedeponeerd
merk dók nog voor haar A B tabak, een
wapen met een man er op met bijl in de hand, die in een geitenvel gekleed, in een bosch staat en bezig is een boom te be-
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hakken uit een boomstam.
Robinson Crusoë wellicht of moet
het als sprekend wapen op Laane dienst doen?
In elk geval is
het behoorlijk
geteekend.
Het is mijne bedoeling niet geweest voor al deze firma’s reclame
te maken maar zij kunnen toch dankbaar
zijn dat het toch
feitelijk gebeurd is. Of ze hunne merken er om zullen gaan
wijzigen betwijfel ik echter zeer. Mochten er meer zijn, dan beveel ik mij gaane voor toezending aan.
STEENKAMP.

De afstamming

I

van het Geslacht

Cohen

Stuart.

In het Gedenkboek,
door de firma C. A. Spin en Zoon te
Amsterdam’,
in Igrg,
ter gelegenheid
van haar honderdjarig
bestaan, uitgegeven, komt op bladz. 107 het volgende voor:
>Er leefde in het begin,der
negentiende eeuw te Amsterdam
een hoogduitsche
Jood, die in 1803 bij advertentie
bekend
maakte; dat hij, Jacobus Cohen, zich voortaan zou noemen Jacobus
Elix. Nog in hetzelfde jaar werden hij, zijne vrouw Rebecca Levi
en zijn vier kinderen opgenomen in de remonstrantsche gemeente.
De doopsbediening
gesehiedde door den predikant ds. Stuart, die
de preek, bij deze geruchtmakende
gelegenheid gehouden, in druk
deed verschijnen.
Een band was daardoor gelegd tusschen den
predikant en de nieuwe gemeente-lidmaten.
Het eerste kind, dat
Cohen of Elix na zijn overgang geboren werd, ontving bij den
doop 19 Februari
1804 den voornaam Jacobus.
Later noemde
deze zich James, trad in het ,huwelijk met een dochter van ds.
Stuart, en werd zoo de stamvader van het geslacht Cohen Stuart.
Een jonger kind werd 30 Maart 1806 in de remonstrantschc
’
kerk gedoopt als Corne1is.a
---v--L---vB--.
Tot zoover het Gedenkboek.
Wat het geslacht Cohen Stùart betreft, is hier misverstand in
het spel geweest.
James Cohen, die op 18 Maart 1818 in het huwelijk trad met
eene dochter van ds. M. Stuart,’ en inderdaad de stamvader werd
van het geslacht Cohen Stuart, was niet na 1805, maar in 1785
geboren, en eerst in 18x4 lid der remonstrantsche
gemeente geworden.
1951

18
I

_

*

l

*
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Zijn vader, Abraham Benjamin Cohen, lid der Amsterdamsche
bankiersfirma
Gebroeders Cohen, is niet tot het christendom overgegaan, en heeft nooit een anderen naam aangenomen.
De moeder van James Cohen heette niet Rebecca Levi, maar
Elisabeth Gompertz ; ook heeft James gean jongeren broeder gehad. die den naam Cornelis droeg.
. Mocht er al eenige verwantschap hebben bestaan tusschen Jacobus Elix en James Cohen Stuart, dan is dit vermoedelijk
eene
W. J. COHEN STUART.
zeer verwijderde geweest.
Scheveningen,

December

192 I.

Zonderlinge

Grafschriften.

boor aankoop kwam ik in het bezit van het werk : &ist of
ìnscr$tìons
on tombs m2d nzonuments z’n Madras, deel 111 van de
BIndian monumental
inscriptions«
bij ~ulìen yapnes Cottofz C. S.
uitgegeven te Madras in 1905.
In dit werk vindt men niet minder dan 2368 grafzerken, monumenten
enz., waaronder
een groot aantal HoZZanLtschc, voorOp enkele
namelijk van graven te Pulìcat en Negapatnam.
kleinigheden
na, zijn de opschriften in de taal uit de I7e eeuw
bijna zonder fouten weergegeven.
In het voorbericht
wordt er bovendien
de aandacht op, gevestigd, dat van alle Europeesche Staten die in Indië bezittingen
hadden, geen enkele de >cuZte des mortsc zoo trouw opvatten
als de Hollanders.
‘De monumenten
en zerken waarop herhaaldelijk de letters V. 0. C. als monogram
voorkomen,
zijn nog
goed bewaard
gebleven,
meerdere zijn zeer kunstig en door
speciale steenhouwers vervaardigd
en de meeste hebben famz’liewapens. In het werk zijn deze echter alleen vermeld, hier en
Tal van bekende
daar is alleen het helmteeken
opgegeven.
namen komen er bij voor, familie- en doopnamen,
jaartallen,
Van de vele honouderdom
enz. zijn gedetailleerd
opgegeven.
derden die ik er in aantrof en door mij werden overgenomen,
wil ik echter de aandacht vestigen op de volgende drie welke
dat wel waard zijn.
No. 1016. Pulìcat.
Holl:
Begraafpl:
Deze grafstede begrijpt het lichaem der suijver jongvrouw Jara
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‘Lindenborn
dochter van saliger Sr! HercuZps LlmZe&osrpt in sijn
leven capiteyn vande &rgerije
tot Colombo
besluijtende
haer
leven met deti faetsten Xbr 1673 out sijnde 17 jaeren, 11 maenden,
12 Lagen.
Maegt.
Sara waS maer stof en aas
Al even nA en evendrA
Roept ons met haeR de doot te gaeR
Amen gods genA leeft en Sar/?.
Wapen .. een lindeboom enz.
Men lette op den naam Sara die er driemaal in herhaald wordt
door de hoofdletters.
Herctiles Liizdenborn stierf te Colombo
24 Mei 1664 en werd
begraven in de Wolvendaal
kerk.
Hij was niet alleen capiteyn,
Hij
maar ook vicepresis vant civile collegie deser stat Colombo.
werd geboren te Drontjem
en was vrij coopman.
No. 1327.
Masu Zz$atam. Hol1 : Begraafpl :
Dees stezn bedeckt de rompen van de E, Hr. yaeob Corbesier geboortig van Uyt~+t
in syn leven oppercoopman
in dienst der .
E. Comp. en geeliegeert secunde by den Ed. Heere Gouverneur
tot Palliacatta obiit alhier den 15 Augustus 1687 oud sijnde omtrent 5 x iaaren.
Juffrouw Marg & rieta Booms van Amsterdanz syne saligers huijsvrouwe alhier gesturven den 24 Augustus 1687 oud omtrent 46
iaaren.
Sr. AdriPn BZockeeZ van Yssendyck synde geweest ondercoopman in gemelten
dienst en opperhoofd
van ‘t comptoire
Doetcherom,
aldaer overleden den Ig Mey 1687 oud sijnde omtrent 40 iaaren. Juffrouw EZisabeth Frollten&s geboortig tot Palliacatta sijn huijsvrouwe en dochter van voornoemde juffrouw al’ hier ontslapen den 24 Maert 1688 oud omtrent 21 iaaren.
Sr.
?ViZ/zeZz Frontenzks
mede van Pallicatta in sijn leven adsistent in
dienst der E. Comp. en broeder van de juffrouw, verdroncken
tusschen dees plaetze en Palicol den 14 October 1687 oud synde
ruym 3 1 iaaren.
racobus CorbesZer de jonge geboorteg tot Daetcherom soon van eerstgenoemden
Hr. en Jufr. mede alhier overleden den 21 September 1687 oud sijnde omtrent 7 iaaren.

soo dat

hier leggen, een vader een moeder
-Een suster twee broeders,

’

.
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Twee mannen
Dog niet meer
N.B.
In 1687 was er
aan zij vermoedelijk allen

en twee wyven
dan ses lijven.
een groote pestziekte
gestorven zijn.

ter plaatse waar-

No. 1333.
Mam 22)stam.
Hol1 : Begraafpl :
Memento mori.
Hier leggen begraven Maria
de Bengade en
Sr. Frede&K
Brauiz
ondercoopman
getrouwde luyden overleden
alhier ten comtoire den 18en September 1679 en Igen April 1680.
Den ongeluckigen
en ouden Fredfik
Rust onder deze zarcken wordt tot stof en slik.
Hij was een drollig man, en vol van snaakse kuren,
Hier in de wandeling geheten Vader Frits,
De Dood ontzag hem niet, maer nam een pijl seer spits
En ging zijn lijf in d’ aerd, sijn ziel naboven stuuren.
Aan het slot vindt men een inhoudsopgave
van de namen met
begraafplaatsen,
jaartallen,
bladzijden en nummers.
Een lezenswaardig werk met tallooze genealogische gegevens.
STEENKAMP.
heraldieke

a

curiositeit.

Onlangs kocht ik de lakken, zegels, gipsafgietsels enz. van
wijlen den heraldicus C. Verstey.
Daaronder
bevond zich o.m.
een album met opgeplakte lakken en bijschriften uit de lSde eeuw,
van plm. 500 stuks. Daar de admiraals van Kimbergen
en Zoutmatz er nog als kafdein
ter zoreevermeld worden, zal het dus uit
1780 ongeveer dateeren.
Er bevinden zich bij, behalve een aantal
origineele gemeente-zegels op uitgeknipte
papier-rosetten
gedrukt,
of beter: er ingedrukt, een aantal lakken van hoogwaardigheidsbekleeders uit dien tijd, grootendeels
officieren, b.v. C. W. de
Lannoy,
colonel en groot-majoor
van Geertruijdenberg
; E. Raebev,
coloned en kafìteytz,
commandant
van de compagnie
guardes te
Groningen ; C/z. A. Prevost. kapiteyn van een compagnie znvaZides;
B. Kz). comet onder ‘t regiment van Famars enz.. Men lette op
de titels en de combinaties daarvan.
Zoo komt er ook een pritmeester Robol onder Rechteren +x, bij voor, die als wapen heeft een sabel,
punt omhoog, staande op een grasgrond, waarop een afgesneden
menschenhoofd
rust en begeleid döor 2 afgewende vleugels die
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op den grond rusten.
De familie .%euwertt.s heeft een dergelijk
wapen naar ik meen. Maar behalve deze officieren, komen er
ook meerdere hoogheden voor: graven vas Waldeck, vorsten van
Hessen
Cassel,
en z ., alle luytenant generaels enz. ten dienste valz
Een daarvan
desen staat, en’ 2 slechts enkele gewone luiden.
wil ik echter in het bijzonder vermlden
daar ik een dergelijk
lak onder de vele duizenden die ik zag, nog nimmer tegenkwam,
Een wapen voor twee personefz gexamenl~k!
De Bcooplieden
Swaafz
en Swart«
voerden nl. volgens dien afdruk gedeeld: R.
Swaan = blauw met een zilveren zwaan met opgeheven vleugels;
Links : Swart = groen met een zilveren moriaan met een pijl in
de rechterhand,
staande op een grond.
Helmteeken:
de zwaan.
Er staat niet bij uit welke plaats ze kwamen en evenmin staan
hunne voornamen
er bij, nergens is een jaartal vermeld of den
naam van den verzamelaar.
Op enkele uitzonderingen
na, zijn
ze echter alle volkomen
gaaf en met zorg, op elke volgende
bladzijde verspringend, ingeplakt.
Bij den aankoop was ook een
album Benujan met ongeveer. 300 lakken van lateren tijd.
STEENKAMP.

Wapen0ntaardinIg;.
In de pas door mij aangekochte
collectie Verskr, komt o.m.
een lak voor van het geslacht U’mezje,, en wel van een Lt.
Colonel bij de armeé van den staat, dateerend uit 1775 ongeveer.
Niet twijfelachtig
is dit: doorsneden, a. een krab, scharen omhoog U. een moorenkop
met afhangende linten van den hoofddoek.
Bladerkroon
en het ovale schild versierd met de in dien tijd gebruikelij ke krullen.
Dit klopt precies met de af,beelding die men
er van kan vinden in het wapenboek van R@khuzjSen
als No. I I,
dat bij den Hoogen Raad van Adel in de bibliotheek aanwezig is.
Notaris H. W. J. U&vzezj’er te Deventer voert echter in een
ovaal schild en dergelijk hartschildje, waaruit 12. leliestaven komen
(8 pooten en 4 schaareinden
van de krab?)
Althans een dergelijke figuur die men als Zelierad of karbonkel
beschrijft.
De krab is dus vergroeid tot deze gestileerd figuur.
De bladerkroon wordt los boven het schild opgehouden door de binnenvoorklauwen
van 2 leeuwen die met de andere voorklauwen
het
schild vasthouden en op een lint zonder ,devies staan, Een heerlijke
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fantasie van den stempelsnijder!
Een kleiner lak, ook in mijn
bezit, is er mede conform, hoewel van later dagteekening.
De
moórenkop verdween geheel.
J. C. S.

Adelsbewijs

der familie

Scherpenzeel

door
J. KLEIJNTJENS.
Provincioneele Aplicaet der Stucken hier bijgevoegt.
~ste. Man siet uijt het act der Deelinghe 1) dat Godrrert, Devik,
GO&EZ, en Gnreele van Scherpenseel waaren drije gebroeders,
kinderen van Ottho van Scherpenseel.
N.B. uijt deese Deylinghe
bleijckt dat den 3de soon Goissen van Scherpenzeel, trecht voor
kints gedeelte het hout staende in den Bosch van Scherpenzeel,
ende dat Godaert den gront van den Bosch, aen sijn selven
behout.
No. 2. Uijt het extract van het leenregister bleijckt dat dien
selven Godaert van Scherpenseel gesu$edeert heeft aen sijnen
vader Otthe van Scherpenzeel, in het goet ende heerlijckheit van
van Scherpenzeel, en is daer meede beleent Anno 1494 Remanqueest nu twee branches van de famillie van Scherpenseel, voorts
koomende
uijt twee gebroeders te weeten Godaert den outsten
wiens decendenten bleijcken bij dit extract. No. 2 1) van welckens
illustratie in ‘t vervolgh de beweijse sullen voorbrengen.
De 2de branche afkoomende
van den jonghsten zoon Garçelis
de Heeren van
van Sc herpenzeel, van den welcken afkoome
Rumpt en Dreumel.
No. 3. Deesen Garçelis van Scherpenseel (volgens copie geboeck, den Baron Schimmeltrocken uijt een out genealogie
geweest met Maria van
penninck
toe Stendigh :) is getrouwt
Zuijlen met dewelcke hij verweckt heeft een Zoon genaemt Ottho
van Scherpenseel.
Verders bleyckt bij dit extract ome dat deesen Garçelis is geN.B. dient tot
weest Righter van Aernhem
en Veluwer Zoom.
nasight dat dit Righter-Amyst
niet en magh bekleet worden dan
door een Riddermatig
persoon.
l)

Dit styk

ontbreekt,
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No. 4. Tot verificatie van deese geextraheerde
copie genealogique soo voeght men hier de admissie van Garcelis van Scherpenzeel als Righter van Aernhem, onder k o. 4;
2de bleijkt
uijt deese genealogie dat Ottho van Scherpenseel
is getrouwt
geweest met derica van Weerdenborgh,
doghter van
Derik van Weerdenborgh
ende Wilhelmina van Erp, met dewelcke
hij verweckt. heeft Thomas van Scherpensael sijnen zoon, en
Adriana van Scherpenseel sijne Doghter.
N. 5, Tot verdere vereficatie van deesen genealogie dient,
eerstelijk het extract getrocken uijt het Leenregister
van Gelderlant N. 5, in het welck deese alliantien vermelt staen.
N. 6. 2de Een Caest van Catharina de Wees Canonieken tot
Maubeuge.
N. 7. 3de de patenten van Ottho van Scherpenseel als Righter
van Aernhem en Veluerzoom.
En laestelijck blijckt uit de genealogie N. 3 dat Thomas van
Scherpenseel is getrouwt geweest met Adriaen van hemert.
Dit wort weederom bevestight door het leenboek des Furstendom Gelre, Item tughtìght
+gne wouw
Adriana
van Henzert.
Siet N. 5.
Tot illustratie van den persoon van Thomas van Scherpenzeel
dient, dat hij als Riddermatigh
is ontfange geweest in de Gelderse
Ridderschap, als ook sijnen zoon Johan heer tot Rumpt.
Tot illustratie van de famillie van Scherpenseel
N. g en N. 10.
in ‘t generael dienen de stucken onder N. g en N. 10.
Otthon van Scherpenzeel.
Gerçehs
van Sc herpenzeel
Govaert
van Scherpenzeel
zoone van Ottho Righter van
zoone van Otthon,
Leen van
Áernhem.
Scherpenzeel.
Ottho van Scherpenzeel zoone
Gerard
van
Scherpenzeel
van’ Garçelis desen Righter van
hr. van Scherpenseel zoone van
Aernhem.
Godaert .
Thomas van Scherpenzeel hr.
Willem
van Scherpenzeel
tot Rumpt en Verschreeven in
Drost
op Veelewe heer van
de Ridderschap van het quarScherpenzeel
en Roosendael
tier van Nijmeege zoone van zoone van Gerit.
Ottho, en sugermaise Neef van
Willem Drost op Veeluwe.
N. I I. Siet het magescheijt,

/
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N. 12.
De Caerte van Hermen Hendrik van Schimmelpenninck
van der Oijen.
No. 13. De Caer& van Jacoba Schimmelpenninck
Chanoinesse
Tot Bebber.
N. 14.
De Caerte van Hendrik
Willem van Westerholt Den
Baron van Herman tot Ruvemonde heeft eene origineele huwelijckxe voorwaarden
tussen Westerholt en Schimmelpenninck,
in
dewelken alijden van Scherpenseel staet als moeder geassisteert
met N.N. Westerholt
van hackfort
haeren zoon Domheer
tot
hildesheijm & &.
Carceelis van Scherpenseel Righter van
Arnhem- en Veluwenzoom
1478
Tr. Maria . . . . . . . van Zuijlen van Anholt
en..;..
Ripperban t
ille ob: 1525 3 april illa ob: 1530 Ig april

Haar Quartieren
Suijlen van Ripperbant
dr. Geman van
der Hoije

r

dd
, Otto van Scherpenseel Tr. De- Anna oft Sibilla van Scherpenriek van Weerdenburch
en Wil- seel N. M. Mom van Rodentoorn
helma van Erp dochter illa ob
1564.

r

Thomas van Scherpenseel S:
Adriana van Scherpenseel H‘
Vr: Adriana, staes van Hemert
M. Willem Anthonis
Hinckart
Heer toe Wadenoijen, en Maria
en Adriana van Balveren soon,
wede.
Hinkarts dochter.
Schimmelpennink
van
Ik ondergeschreeven
Frans Alexander
der Oije tot voorstonde
beschreeven in de Ridderschap des Fürstendombs Gelre en Graefschaps Zutphen Quartiere van Veluwen,
verclaere bij Adelijke Eer en trouwe in Eedes plaatse ten versoeke van den Advocat 0. D. Waeker naamens desselfs Heer
Heer Ian Louis van Heusch Heer
, Principaal den Hoogwelgeb.
van Zangrije &c. in huwelijk hebbende vrouwe Ida Francisca Baronesse van Scherpenseel, dat ik bij examinatie van mijne alde
papieren het boovenstaande ,daar in alsoo aangeteekent gevonden
hebbe in oirkonde der waarheijt heb ik deese geteekent en tot
meerder becragtinge
met mijn aangebooren segel gemunieert op
was geteekent,
den 8 martij 1768.
F.
A,
Schimmelpenninck
van der Oije,
L. s,

,
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Op huijden xiij tea dach van januario Anno Lxxxiiij heeft Perselles van Scherpenseel sijnen eedt van den Richtampt
van Arnhem in handen van mij Wolfganck
van Polhain gedaan; dat
Richtampt
nae allen gewoonten te bedienen, en ijgelicken’ recht
laaten wederfaren,
beveelen daar om va weeghen mijnen voersz.
geneden Mrn. den Burgemeester,
schepen und Raet der voersz.
stat van Arnhem dat sij mijtten voersz. Parsellis Rechten und gerechten tot mijn voersz. genede ,Hr. daer anders op geordineert
heeft, oirkonde heb ik dit mijt mijne selve hant onderschrieven
in den iaere und dach als boven.
was geteekent,
Wolfganck Heere van Polhain.
em iz : OI Borgemester.
Verclaare ik ondergeschreeve
Secretaris der stad Arnhem, dat 5
de boovenstaande
copij met de originele acte ter secretarie alhier
berustende,
is oovereenkoomende,
in waarheits -oirkonde
hebbe
deese geteekent en daarenboven tot meerder bekragting uijt hoofde
.van speciale authorisatie
van den Magistraat
deeser stadt, bij
Haar Ed. groot Achtb. bij Resolutie van Leeden verleend, met
het stadts secret. zeegel doen munieeren.
Arnhem den 4 maert
1768.
was getnt,
t
L. s.
Bern. Joh. Hoff, secret.
Extract uijt het Leenregister
des Fürstendoms
Gelre en
Graafschap Zutphen, weegens de Leenen in den Quartiere
van Nijmeegen geleegen Regte fol. 267.
Huijs en Hofstad te Roemde met den water van der meulen,
met 8 mergen landt ende met half der wintmeulen
ende met
half der gemaele tot Herweijnen tot Zutphense regten ontfangen bij
Herbern van Vuren erve sijns vaders Otten A”. 1403.
, post multa alz+
Iohan van Weerdenborg
erve sijns broeders Dirks A”. 1495.
idem deet selver Eed en tugtigt sijn moeder Wilhelma van Erp
maakt ook soo hij sonder kinder sterft, dat sijn suster Theodorica erven sal Ao. 1506.
Derica van Weerdenborg
huijsvrouw Steffen van Hemert, erve
haers broeders hij deijling g maij I 538.
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Eadem den Eed vernijd deur haeren man 4 Ibris 1538.
Thomas van Scherpenseel bij transport
sijner moeder Derica
voornt. beleent 28 aprilis I 550,
Idem tugtigt sijn vrouw Adriana van Hemert 25 feb. 15 53.
Idem Eed vernijdt 26O maij 1556.
Eustaes van Scherpenseel erve sijns vaders Thomas ontfingt
een huijs en hoffstad met al sijn toebehoren in Thielerweerd
in
den kerspel van Roemde buijten dijse geleegen, westwert beneven
erve des Clooster van Marienweerdt,
item een vissereije tot Roemde
in der Linge streckende van der Laken tot der meulen toe met
al1 heur toebehoor, nog acht mergen lants op Roemde geleegen
binnen dijx, met alsulken dijk als daer toe behoort, streckende
met een eijnde aan den dijk tot Zutphense rechten 7 maij 1601.
was geteekt,
In fidem extracti et tot meerder becragting deeze
gemunieert
met het secret. zegel deeses Fürstendoms
en Graafschaps in conformité van een speciale authoL. s.
risatie door ‘t Hoffprovincial
bij resolutie van den IO
Obris 1765
op den onder ged. Leengreffier verleend.
W. J. Tulleken.

P

II

Ian van
Sallan t

Cunigunda
van Arnhem

7

Adiiane de
Scherpenseel

Guilleaum
Hinckart

Christoffer
van Wees
0.

Catharina de Wees Chancinesse a Maubeuge
Co.rnelia sa seeur aussi Chancinesse a+dit Chap’*
\

--

I

.-

*

f;
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Charle
Hertouch
van Gelre
und van Guijlich
ind
Greve van Zutphen.
Lieve getrouwe wij hebben onsen lieve Ot van Scherpenseel
vur oneen Richter alhier geordiniert
und gestalt, bis tot onsen
wederseggen toe, soe is onsen ernsten gesinnen dat gij hem vur
onsen Richter kent und haelt, zonder daar inne gebreck ‘t laiten
vallen, want wij des alsoe verdragen und geslaiten sijn, áls u die
Hoichgeleerde
onse lieve Raedt und getrouwe Meister Wijnand
van Arnhem Doctor seggen sal. Des . . . . wij ons tot U gegeven
in onser Arnhem den xxiiij dach augusti Anno xx.
was geteekent,
Charlis.
Het opschrift was :
Onsen lieven getrouwen Burgermestren Scepen und Raedt
onser Stad Aanhem.
’ Laager stondt:
Verclaare ik ondergescrevene secretaris der Stat Arnhem,
dat de boovenstaande\copie
met de originele missive ter
secretarie alhier berusten etc. is oovereenkomende
in
waarheids oirkonde
hebbe deese geteekent ep daarenbooven tot meerdere becragtiging,
uijt hoofde- van speciale aucthorisatie van de Magistrat deeser stad, bij haar
bij haar Eedele Groot agtbare resolutie van heeden verleent, met het stads secret zegul doen munieeran actum
den 4 Maart 17 acht en sestig.
geteekent,
1
Bern. Joh. Hoff,
L. s.
secreP.
( Wòhit
Nav. LXX,

voortgezet.)

bladz, 128.

Nadere

gegevens

omtrent

de Onnemazerk.

In een vorige aflevering vraagt de heer J. A. R. Kymmell i> de
aandacht voor de 18de eeuwsche zerk, die te Zandeweer het stoffelijk overschot der bewoners van de borg Onnema dekt.
Door
het uitwerken der kwartieren vond hij gelegenheid eenige wapens,
die door hun overeenkomst
met andere waren toegeschreven aan
verkeerde families, thans juist te determineeren.
Behalve eenige
l)

Deze

ijverige

genealoog

is onlangs

helaas

overleden.

I

’

I
x

)

aanvullingen
meen ik nog ‘een paar rectificaties te mogen aangeven, aangezien, naar het schijnt, bij de beschrijving een verkeerd wapenboek is gebruikt.
Ad. 1. Het wapen Tliedemn wordt hier beschreven als: in
blauw een omgewende gouden leeuw.
Aangezien de Thedema’s
uit Noordwolde stammen, zal men daar wel het wapen het beste
kennen; in de gekleurde ruiten der kerk komt het eenige keeren
voor, telkens (zooals trouwens ook elders altijd) : in zilver een
leeuw van rood ; de linkervoorpoot
gekneld in een klem van goud
(men zie ook Rietstap).
Ad. IT.. De wapens Rz$perda en A&&zg~ dienen op gelijke
wijze beschreven te worden, aangezien deze oudtijds misschien
verwante families - men lette op de overeenkomstige
voornamen
Hayo en Bolo. - hetzelfde wapen voerden, slechts ondeqscheiden
in de kleur van het veld (goud op zwart en goud Óp blauw),
zooals de later uit Ripperda gesproten tho ïVansum’s (uit de omgeving van Holwierde) de kleuren van dat geslacht verwisselden
en dus voerden:
in goud een geharnasten
ridder met getogen
zwaard op een springend paard van zwart. Ter voorkoming
van
verwarring diene, dat in Groningen tevens voorkomen de Amstervoeren, doch
damsche van Ba.uen’s, die hetzelfde wapenfiguur
zwart op zilver.
Ad, IK
Terecht vertoont bij het wapen de Me@clte de steen
omdat de helft van het schild ‘geen stuk
geen doorsnijdingslijn,
van het yapen is, zooals een schildhoofd, doch slechts een kleurafscheiding aangeeft en kleuren hier niet worden aangegeven.
Ad. IV. De 8 kwartieren
van den vader van het daar genoemde kind Bernard Coenders van Vervou, kan ik completeeren
met Hilbrant Roltman & Jutte- Rengers (zie Alg. Ned. Fam.bl. 11
147).
De grootmoeder
van vaderskant
van den onderhavigen
Bernard C; v. V. nl. Anna Coenders van Helpen is niet 14 Oct.
Zij. overleed in den
1676 gestorven, doch% begraven te Huizinge.
nacht van 4 op 5 October op Fraam.
Omtrent het door hàar
kleinzoon gevoerde wapen : (vermeerderd
met 2 kronen), zijnde
het -wapen Coenders van Vervou stel ik mij voor eerlang iets te
publiceeren.
Ad, V en VL De kleuren van het wapen OnZpteda, zooals het
aI gebezigd worden door de tegenhier beschreven ‘is, dogen
woordige Freiherren
von Onìpteda , de Groningsche voorvaderen
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voerden : in zilver een dubbele adelaar van goud (soms rood),
vergezeld onder ieder kop van een klaverblad van groen.
Soms
ontmoet men dit wapen met de kleuren goud (en groen) op blauw;
dit wordt dan ten onrechte aan Ompteda toegeschreven, het is
de misschien uit hen gesproten familie tho LeZZens (ten N. van
ten Post), echter met een ander helmteeken.
De beschrijving
van het wapen van
BadZen
of Co&ck
is ook niet geheel juist.
De laatste voert: geruit van zilver en blauw (v. B. van goud en
blauw) met een faas van rood, beladen met 3 rozen van zilver
over alles heen. Bij nadere beschouwing
blijkt de tweede zerk
in ‘t Zandt als sterfdatum
van Agatha Coninck gen. Ballen te
vermelden 13 April 1553.
Ad. VII.
In verband met het onder IV gemelde zijn deze
alliantiewapens te beschrijven als 1. Coenders van Vervou, 11. Lewe.
Dit is düs het grai van Joost Lewe Coenders van Verwou, zooals
de heer K. reeds uit anderen hoofde veronderstelde.
Ad. VIII.
Als het wapen, hier genoemd Broerserna, goed beschouwd wordt, is het inderdaad Ompteda,
zooals de heer K.
reeds aantoonde.
Ter rectificatie van Rietstap diene echter. dat
het wapen van Broersma is: van goud met een dubbele adelaar
van blauw; vergezeld tusschen de koppen van een 6-puntige ster
van zilver (soms heeft deze ster andere kleuren).
Ad. X. Dat met de alliantiewapens Clant 8z Coenders het graf
. van Egbert Clant wordt aangeduid,
kan bezwaarlijk juist zijn,
aangezien deze voor zich en zijn vrouw Anna Lewe de buitengewone, fraaie zerk met koperen wapens liet maken, die thans
nog in het koor der kerk te Zandeweer de grafkelder van Scheltkema-Nyenstein
afdekt.
Op een steen voor bewoners van Onnema
zullen niet licht de wapens staan van bewoners van ScheltkemaNyenstein.
Het ligt dan ook voor de hand, dat dit de tweede
chatelaine is, die Joost Lewe Coenders van Vervou op Onnema
bracht.
Naast zijn eerste vrouw Titia Rengers (zie ad 1X) is begraven Ebbeke Johanna Clant, dochter van Jan Clant van de
Breede en Habbine Coenders, zooals de genealogie Clant van de
hand van den heer Kymmell
zelf (Gen. Her. Bl. IV 122) vermeldt.
Deze Ebbeke Johanna Clant dient niet verward te worden
met Joost’s DDEechtgenoote Ebbele Clant.
.4d. X1. De kleuren van het wapen Wrz28eys zijn : van blauw
met 3 lelies van goud, vergezeld in het midden van een klaverblad
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van groen. (Zou dit wapen ontleend zijn aan de naburige Alberda’s ?)
Ad. X11. De naam‘ &+zders is hier geen patronymicum
meer.
Deze familie voert nog: van zilver met een poortgebouw
van
rood, gedekt door 3 puntdaken
van blauw, ieder met een windOf de naam Peeters hier als familienaam mag
wijzer van goud.
hetzelfde wapen in die buurt
gelden, betwijfel ik. Aangezien
voorkomt
als dat der familie Halserna n.1. van goud met een
geharnasten man met uitgetogen zwaard van zilver, en een helmOok komt dit wapen in Fivelingo voor bij
pluim van rood.
personen met andere patronymica.
W. G. FEITH,
Voorburg.
Wapen

met visch

in of op een golvende

’ *

.
I

fasce.

Rietstap vermeldt in zijn Arm. Gen. 11’ p. 350 met den naam
van Oor&: Indes néerlandaises.
D’arg. a la fasce ondée de sin.
supp, un dauphin nageant d’azur, la queue levée; le tout acc. de
3 fers-de-moulin
d’or, 2 en chef et I en p. C. un vol d’arg. ch.
d’un fer-de-moulin.
En in zijn Supplem. p. 1287 in dl. 11 zegt
hij bij den naam van Om%: Holl. D’arg. & une rivière de sin. en
fasce ondée, ch. d’un poissoin d’azur, le queue d’or relevée; la
dite fasce ondée acc. de 3 fleurs-de-lit d’or 2 en chef et I en p.
Deze beide wapens zijn niet gansch overeenkomstig
die beschrijvingen afgebeeld in V. Rolland.
Planches de 1’Arm. Gen. par J.
B. Rietstap, Paris 1912. Immers, men ziet daar boven den naam
van Oor&, de 3 molenijzers niet gs. doch zw. voorgesteld, en boven den naam van Oo&, de visch (schelvisch ?) in de rivier geheel
zi., niet bl,
Zijn den lezer namen van personen bekend, op wien een
dezer wapens betrekking
had?
v. 0.
Nav. LXX, 332.
Mevrouw
de Wed. J. Hoek-Loose.
’
Mevrouw de Wed. J. Hoek- Loose was geb. te Westervoort,
waar haar vader geneesheer was, maar over zijn doçtoraat te
Amsterdam heeft zij nooit iets vernomen.
Ferdinamzf Pieter Keyser was geboren op Texel, na zijn huwelijk
promoveerde
hij te Bern als doctor in de veeartsenijkunde,
hij
was hooti
van het Slachthuis te Alkmaar
en nu van dat te
Haarlem.

’

’

,
l

De heer 3. Hoek was ambtenaar van den burgerlijken stand ter
secretarie te Alkmaar en ridder in de orde van Oranje Nassau.
c.
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v. b.

lees

den,
Geertruyt,
zuster,
X111),
Merta,
Liefertss,
Loef,
Koeij,
Matheus,
weerdiger,
Stelborch,
kinderen,
Corneliss,
gelegen woyt,
ploetssen,
theylige,
een,
sacrifice,
totter,
gelegen toor meide,
dier&
Heynrick,
met,
nairt,
therckhoff,
dat een,
nacome ingelijcx,
voirsz,
sulex,
numen,
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dieselbe,
wederreggen,
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mijns.
dan.
Geertruydt.
Suster.
x1111.
PIerte.
Liebertss.
Loeff.
Roeij.
Matheeus.

weerdigen.
Aelborch.
kynderen.
Corneliss. ‘) (Deze noot staat
1: geleyen vuyt.
,, plaetssen.
,, thylige.
11 den.
8, sacrificie.
,I totten.
,, geleyen toor >I me!de.
II dairt.
,, Heynricx.
,, mit.
9, wairt.
tkerckhoff.
:: datum.
’
,, naecome
,, insgelijcx.
IS vorsz.
II sulcx.
,, ruimen.
,, bornen.
,, dieselve.
,, wederseggen.

jaargang
lees naar voren.
,, petunia.
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Arr&rd,am,
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1

C.
Celliéle Muller, 97, 106.
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140, 142, 144, 190, 192. -- Duyts, 231,
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