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/nventari.ratie gedaen maken ende aen schout en schepenen
van Grootwaspick overgegeven
bij Dirck van Disseldorp
weduwenaar
van za: Adrz’aentje z>an Loon ende dat van
soodanige goederen, ende effecte als den voorn: vdn DisseZdorj en de voorn: sijne huijsvrouw
te samen hebben
gepossideert ende beseten ende sooals die bij de voorn.
Adriaentje van Loon metter doot sijn ontruijmt
ende naergelaten als :
Eerstelyk de vaste goederen.
Eerstelijk eenen wintcorenmolen
gestaen en gelegen aIhier in
tiaeZ#taZve koeve soo ende in dier voegen als hij denselven bij
coope verkregen heeft van Adriaen Muknsclzot voor eene somme
van viPvd+ent
en v@Xg guldens.
Nog een huijs, schuurke, hoff
en erve gelegen alhier in elftalvehoeve
Groo&~~s&~
tusschen
erffenisse van Hu$ert
van Z?usseZ ten oosten en Adtiaen Vermjs
ten westen streckende uijt den noorden van de halve herstraat
aff zuijtwaert in tot den onderteen
van den dijk toe sooals hij
hetselve bij coope verkregen heeft van Arnoldus de B7z4n
schout
van C&nwaspZck voor de somme van twee duijsent en driekondert
gddens.
Volgen de roerende goederen en eerstelijk in de ceuken.
Een eijkekastje, een dito etenspint, een dito cantoortafel,
een
dito cannebort, een teereck met 7 grove kopjes en tien schoteltjes,
een galaeije spoelkom, een trekpot, een teebos, I setelstoel en g
andere stoelen, een spiegel. een schrijflaeij, een tafelkleet,
een
tinne inctkoker, vier boekjens, een ovale tafel, 2 tinne schotelen,
I tinne pint, I dito kan, I tinne kom, I steene kan en pint met
I tinne deksel, I lepelrek .met tien tinne lepels, I schotelrek
met
14 witte en blauwe borden, ses stale tafelvorcken, een ijsere haak,
2 tangen, een asschup, een blaaspijp, een ketting en haaiboom,
&93*
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een heertijser, een vuurijser, een koekpan en hangijzer, een ijsere
roostel, 2 bleeke lampen, drie galaije schotelen, een bed met den
hooftpeulu en vier hooftkussens, 2 beddedekens, een paar gordijnen en een rabat voor de bedste, een schoorsteenkleet, 2 kopere
ketels, een kleijn dito, 2 stoven, een kopere kandelaar, I copere
traan, 4 botteljes, een strijkijser, I sweveldoos, 13 slaaplakens,
I
lapke linnelake lank 12 elle, 2 lapkens linnelake te samen lank
6r/, ellen, een clijn lapke linnen, tien pont garen bij de wever,
een korfke met sajet, een dooske met lorren, een boeck met
silvere beslag, 14 kussesloopen, 18 slaapkovels, 6 neusdoeken, 4
neusdoeken, 6 servetten, z tafellakens, 2 witte voorschoij, negen
neersels, 9 paer mouwen, negen witte doeken, 4 ondermutsen, 2
witte gordijnen, een neusdoek, seven hemden, vijff neerstels, vier
kuijfmussen, 2 ongemaeckte kovelmutsen, een paar oorlappen met
g o u d e stucken, een silvere ratel, I beugeltas met een silvere
ratel, I beugeltas met een silvere ratel, I beugeltas met een silvere
beugel, en I silvere haak met silvere kettingen en silvere messekooker en naaldekoker, 2 goude ringen, een goude naalt, e e n
paar goude bellen en crullen, een pot met suijker, een seije
waeijer, twee swarte seije voorschooij, een benneke met clijn
kindergoet, 3 paar hantschoen, een seije kap, een root scharlake
rok, 2 stoffe rocke, een stoffe manteltje, een stoffe japon, een
s w a r t e tabbert, 2 p a a r koussen, een stiklijf en een borstje, drie
voorschooij, een saeije regenkleet, 15 elle stoff, een kuijfmuts, een
groene reijssak.
Op de geut:
Een rooije swegtel, 2 rooije leuren, cen rouwlaken, een geblomt
rabat, 3 blau en een dobbelsteene voorschoot, 2 roij rocken, een
lijffke, een sersie en een geblomde mantel, 2 borstrocken, 2 kinderdekens, 5 blau dobbe!steene doeken, 2 roij lappen onder den
peerdesaal. een eerde stooffpan. een groen wiegkleet, I tobbeke,
I sakske met lorren, I kopere
kan en koperen aker, I agtkante
eijke tafel, I voetebank, 2 lanteerns, I torfton, I knaap, I keerngemak, I kluysterslot, I hakmes, I ijsere balans met de schalen
en eenig gewigt.
Op de kamer:
I eijke kist, I vleeskuijp, I spinnewiel, I’ spektonneke, I eijke
kapstok, 2 manden, eeni,g ongekookt garen, I b e d t e n hooftpeulu e n I k u s s e n , I kinderbeddeken en peulu.
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In de kamer :
Een santlooper, I baktrog, I paar schale e n houte balans, I
blomseef en I gaatjesseeff, een deegspaij en crabber, het oveijser
en school, I stoel, eenige sakken.
Op de solder:
Een wieg, een vuurmant, I herp, I bed, en hooftpeulu, I deken,
4 hooijvurken, I rijff, I koornschepel, I koornschup, ontrent 3 0
veertel rog, I mandeke, I tobbeke, eenige drooge turkse boonen.
In ‘t agterhuys op de geut:
I keern met sijn toebehooren, 3 melk en roomtonnen, 2 ijsere
potten, I bleckke teeketel, I boterteijl en houte deurslag, I scherfbort en kapmes, 6’ bottelkannekens, 2 bierstoopen, een bierkan,
I temist, eenige aerdepotten schotelen en tafelbordekens, nog
eenige rommeling. een rijsaal en toom, een paardeplok, een snij
en snijbank, een seijsie, 2 wastobben, 4 soptobben, 3 wateremmers, een quoij hagt, een rieck, 2 paerden en 2 karren met haer
toebehooren, 2 kalffkoeijen, een veers, 2 kalveren, een kurfke en
mandeke, 3 meel en snijelingtonnen, 4 oxhoofden, een bustelton,
nog eenig hooij en toemaet, nog eenigen turff en branthout, nog
eenigen boonstaken, nog den mis en ashoop.
Inkomende penningen.
Eerstelijk staet te ontfangen ingevolge het schultboeck bij den
voorn: van. Zlisseldorj gehouden en bij hem uijtgerekent soo aen
goede en quade schuit te samen ontrent IOOO guldens,
Nog is er in huijs .aen contant gelt ontrent 20 guldens.
Uijtgaende schulden.
Eerstelijk staat te betalen aen de erffge-n. van den heer en
mr, Geerart FrankeR een hipoteekbrief ter somme v a n 2500: -:
Nog aen schout de BYU@ pr reste van de cooppenn: van het
huijs bij van Dissddoup van bem gekogt ter somme v a n 600:-:
Nog aen den hoogEd. heer van Waspideen jaar recognitie van de
winst verschenen den lesten Decemqer 1727 ter somme van 70 : - :
Nog staat te betalen aan Adriaan van Dru@zerL over coop vati
hout zo: -:
Nog staat te betalen aen de wede van Wzjg,árts eene obligatie
ter somme van 1000 : - :
Nog staat te betalen aen verscheijde loopende schulden soo in
Hollant als in Brabant volgens annotatie bij hem daervan gemaekt te samen ontrent 1600 : .- :
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Aldus gedaen en geinventariseert ten huijse van den voornoemden vafz Disseldorp verclarende geene verdere goederen off
effecten te weten, en soo er eenige hem nog mogte te binnen
komen hout hij aen hem om denselven inventaris ten allen tijden
te mogen vermeerderen off verminderen, actum coram den provisioneIen s c h o u t C . Bz@, en Peeter Ze$mafts en Huijbert Schep
desen 21e Febr. 1728.
(Was geteekend:) C. Bz@s. 1728.
P . Zeijlmans. 1 7 2 8 .
Dit merk is bij Huzjbert ScIzep gestelt.

Cl1

B i j l a g e 2 I.
Acte van aanneminge.
O p H u y d e n d e n 23” Feby. 1728 soo compareerde voor ons
provisioneel Schout en Schepenen van SgrpveZduZjit
gvootwaspick
e n I 111~ h o e v e Di& Janse v a n Disseldo+ wednwenaer van Zar:
Adriaentje Yanse v a n L o o n ter eenre ende yan yanse v a n L o o n
ende yan Er.&se van Disseldorp als aengestelde bloet voogden van
de drie onmondige weeskinderen bij den voorn: Dirk van Disseldorp verweckt a e n Adrt’aentje ranse v a n Loon voornt: met name
Jan Oudt omtrent elf Jaren, Maria Oudt omtrent a g t Jaren, en
Yohanna van Disseldorp oudt omtrent v&f Jaren ter andere Sijde,
ende verclaarde (met Consent en voorweten van prov: Schout en
Schepenen alhier) met den anderen verdragen en veraccordeert
te sijn nadat sij den Staat en Invents: van boedel wel en rijpelijck
hadden overwogen en gebalanseert, dat den eerste Comparant in
vollen en vrijen eijgendom sal hebben en blijven behouden, alle
de goederen en effecten jegenwoordig tot sijnen boedel behoorende
soo roerende als onroerende gelt, gout, silver, gemunt en ongemunt, proffijtelijk en onproffljtelijke schulden geene uytgesondert
van wat naam off natuur deselve soude mogen sijn omme d a e r
mede gedaen en gehaendelt te worden als met sijn vrij eygen
goet onder dese specialen Conditie nogtans, dat den gemelten
DzTk yanse van Disseldorp gehouden en verbonden blijft de voornoemde kinderen op te voeden ende te alimenteeren in eten en
drinken, cleeden e n reeden soo van linnen als wollen, soo wel
sieck als gesont egeenen tijt van perijkel uijtgesondert, deselven
te laten leeren lesen en schrijven, en daer enboven e e n g o e t e n
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eerlijck ambacht off hantwerck te laten leeren waertoe de selven
na den Staet, des boedels best bequaem sal off sullen bevonden
worden en dat tot haren mondigen dage huwelijcke off anderen
geapprobeerden State toe ende dat hij daer en boven sal gebonden
sijn als dan aen jder kint uyt te reijken ende voldoen eene Somme
van twee hondert en dertig Car: g u l d e n s e n sulx te samen sesh o u d e r d t e n n e g e n t i g g u l d e n s , mitsgaders ten behoeve van de
meysjes of de langstlevende van haer het gout en silver tot lijve
van haer moeder behoort hebbende alsook de klederen soo van
linnen als wollen, mits dat hij eerste Comparant de klederen sal
mogen laten maken tot behoef van de twee jongste kinderen ende
sullen de voorn: uytreykinge soo eenige der kinderen komen te
overlijden, versterven van het eene kint op het andere tot het
leste toe en dat in volle voldoeninge van hare moederlijke goederen.
Tot naarkominge van allen het geen voorstaande Staet verclaren sij comparant jder in hare voorn: gt te verbinden hare
persooneti en goederen geen uytgesondert deselve stellende onder
verbant en bedwank ais naar regten, aldus gedaen en gepasseert
ten overstaen van Cornelis Buys, provisioneel Schout, Peeter Zeylmnns e n ZIuzj’berl Wze), Schepenen in Waspick o p d a t o v o o r s :
w.g. Huybevt Schep.
BUYS.

P . ZeyZmans.
Bijlage
f. 43”
Reg: scheiding en deelingen
1727 - 1 7 2 8 .
In den name des Heeren amen.

22.

Op huijden den II~ 3anuuary 1729 compareerde voor ons provisioneel schout en schepenen van Groatwaspik ondergenoemt den
eersamen Dirk yanse van Dzrsseldorp coornmolenaar ende Adrisantje Peeterse Scheur sijne huijsvrouw woonende alhier, sijnde
d e n je compt gesont naar den lichame, dog de tweede comparante siekelijk naar den lichame te bedde leggende, dog beijde
haar verstants, redenen en memorie wel magtig sijnde en gebruijkende soo uytterlijk scheen ende bleek, te kennen gevende sij
comparanten dat sij genegen waren te disponeren van hare tijdelijke goederen haar bij Godt Almagtig op dese werelt verleent,
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d o g a l v o r e n s verclaarden sij testateuren te revoceren, casseren
doot ende te niet te doen alle voorgaande testamenten off andere
m a k i n g e , soo wel testamentair als codicillair bij haar te samen
off ider in het bysonder voor dato deses gemaakt ofte gepasseert,
niet willende dat deselve off eenige van dien eenig het minste
effect sorteren off stant grijpen sullen als houdende deselve off
die noyt gepasseert en waren geweest; en oversulcx van nieus
disponerende verclaarde sij testateuren malkanderen recrproce en
sulcx over en weder den eerststervende den langstlevende van
hen beijde te nomineren en te institueren tot sijnen off haren
eenigen geheelen en universelen erfgenaam en dat in alle de
goederen soo roerende als onroerende, actiën e n crediten ‘t sij
hoe die genaamt ofte waar die gelegen soude mogen sijn, omme
daarmede bij den langstlevende gedaan en gehandelt te worden
als met haar vrij eygen goet, ende dienvolgende met vollen regt
van institutie sonder gehouden te sijn aan imant te leveren eenigen
staat off inventaris van haren boedel den eerststervende den langstlevende van hen beijde daarvan bevrijdende mit desen, o n d e r
dese expresse conditie nogtans dat den langstlevende van hen
testateuren gehouden en verpligt sal sijn haar kint, reets bij den
anderen verweckt ofte die sij nog bij den anderen verweckt ofte
die sij nog bij den anderen sullen komen te verwecken ende naar
te laten op te voeden ende te alimenteren soo in eeten als drincken,
cleeden en reeden, soo van linnen als wollen, soo wel siek als
gesont, egeener tijt van perijkel uijtgesondert, deselve te laten
leeren lesen en schrijven, stoppen en naeyen en daarenboven een
ambagt off ander exercitie te laten leeren w a a r t o e d e s e l v e b e s t
bequaam sal off sullen bevonden worden tot dat deselve sal off
sullen gekomen sijn tot haren mondigen dage, huwelijken off
anderen geapprobeerden state toe, als wanneer den testateur soo
die langstlevende blijft, gehouden en verpligt sal sijn aan deselve
uijt te reijken ende te voldoen eene somme van twintig guldens,
en sullen deselve daarenboven voor uyt trecken ende genieten
n a doode v a n d e l a n g s t l e v e n d e e e n e somme van tweehondert
guldens en sulx te samen een somme van twee hondert en twintig
guldens ; ende soo den testateur eerste quame te overlijden, soo
sal de testatrice moeten uytreijken aan de kinderen van den
testateur bij. hem in huwelijk verweckt aan Adriaantje van Loon
alsook aan de kinderen die sij bij malkanderen hebben verweckt
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aan ider eene somme van twintig guldens ende dit alles in volle
voldoeninge van hare vaderlycke off moederlijke goederen off
legitime portie deselve hare kinderen daarinne instituerende bij
desen. Wijders verclaarde sy testateuren te stellen tot voogden
over hare naar te latcne kinderen en erfgenamen den langstlevende van hun testateuren en bij derselver overlijden Pe&v
Aa’riaanse Sclwur ende Aart Wozlterse Sckoutten; ende s o o Peeter
Adriaanse Scheur quame te overlijden in sijne plaatse Steven Peeterse ScIzeIeur
en dit alles met uijtsluytinge van schout en geregten
v a n Grootzuaspik, mitegaders alle andere weesheeren daar haerlieden sterffhuys sal mogen komen te vallen niet willende dat
deselve behouden haar respect en eerweerdigheijt haar met haren
naer t e latenen boedel sullen bemoeyen maar deselve daarvoor
bedanckende m i t s desen. Allen hetgeene voorschreven staat verclaarde sij testateuren te wesen haar testament lesten en volkomen
uijttersten wille, willende en begerende dat hetzelve sijn volkomen
effect sorteren en stant grijpen sal ‘t sij als testament, codicille,
gifte uijt sake des doots off onder den levende sooals hetzelve
best naar regten sal konnen off mogen bestaan, alwaar het schoon
dat alle solemniteijten naar regten gerequireert hierinne niet en
waren geobserveert ; versoekende het uijtterste benefitie en dat
hiervan gemaakt en gelevert mag worden instrument in communi
forma,
Aldus gedaan en gepasseert voor het siekbedde van de testatrice
t e n jare d a g e e n maande als boven des morgens omtrent de
clocke vier uren ten overstaan van Cornelis 23u$s provisioneel
s c h o u t , Bastiaan Fransen Roeser e n Thomas Compeer s c h e p e n e n
i n Waspzk.
(was geteekend:) C. Buijs. 1729.
B a s t i a a n Vranse?z Boeser.
lomas Compeer.
In kennisse van mij:
was get: J. Zezj’lma.ns, secretaris.
Bijlage 23.
Register v. transporten
1727-1739. f o l . 6 6 .
Wij pan .Ze@nans prov. schout en Rastiaan Fransen Boeser en
Tkowzas Compeer schepenen in Groot Waspik oirkonden en kennen

.
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d a t voor ons gekomen en gecompareert is Dirk van Dusseldorp
Coornmolenaer alhier, den welken bekenden wel en deugdelyk
schuldig te wesen a a n ende ten behoeve van den eerwaarden
heer Petrus Fvancken predikant te G: denberg eene somme v a n
één duysent
Caroli guldens tot XL groote Vlaams het stuck spruytende uyt hoofde van deugdelijke geleende en aangetelden gelden
en beloofde hij comp t de voors. somme van een duysent glds
aan den voorn. heer Petrus Francken off wettigen houdere ‘s Brieffs
te sullen opleggen voldoen en betalen over een jaar naar date
deses en dat metten intresse van dien a vier guldens van ider
hondert guldens jaarlijcx aanvang nemende met dato dezes e n
sullende geduren tot de volle betalinge toe voor welk cappitaal
en intressen den comparant verclaarde s p e c i a a l t e v e r b i n d e n :
Eerstelijk den coornmolen alhier staande op den dijk gelegen
t u s s c h e n d e e r v e v a n Adriaan Verm+ cumsuis t e n n o o r d e n e n
Peeter de Hoog comsuis ten Zuyden mitsgdrs: nog een huys hoff
e n acker gelegen alhier belent t e n o o s t e n Huyb. van Hassel e n
ten westen Adriaan Veem+ streckende uyt den noorden van de
halve lierstraat aff zuytwaarts in tot den dijk off molen toe ende
voorts generalyk syn persoon en verdere goederen present en
toekomende deselve stellende ten bedwang van alle regten en
regteren.
Te vreden zyn den voorn, Compt van hem inden inhande en
naarkominge deses
vrijwillig te doen en laten condemneren voor
d e n hoogen Rade v. Hollant off den hove en hooge vierschare
van Zuijtholland. Constitueerende onwederroepelijk Yohan van
Campen,
meester Abram Vyolik, Sebastiaan Tkierry de Bie e n
Pauhs
van Brake2 alle Procureurs voor opgemelden hooge Rade
e n Albedus v a n NieveZt, BavtkoZomeus
v a n Geldovp, Roelant Bolthenius en Fiuy6ertus van Wetten, alle procureurs voor opgemelde
hooge vierschare van Zuythollant den eenen om de condemnatie
te versoeken en den anderen omme daar in te consenteeren onder
belofte van Ratificatie en verbant als voren in oirconden desen
brieve gegeven den dartigsten Maart XVIJC en een en dartig.
w.g. J. ZegZmans
schout en secr.
Bastiaan Fvnnsen Boesey.
Thomas Compeer.
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B i j l a g e 24,
0 huyden .jo J?%ny 1752 compareerde voor de ondergeschrevene
schepenen van ‘s Grevelduyn Groot Waspik en I 11/2 hoeven : Dirk
van Dussddorp,
koorenmolenaar alhier, verklaart bij dezen te
constitueeren en volkomen magtig te maken, 3an vnn der M e e r ,
procllreur voor de Edelachtbare gerechten van Raamsdonck specialijk omme uit de naam en de van wegens hem comparant te
diffendeeren sodanige processaken als hij comparant genoodzaakt
is te voren tegen Dz’ngena
Zeyimans weduwe van Jan Jansz.
van Loo72, gewezen koornmoolenaar aldaar en voorts alles te doen
handelen en verrigten , wat daar en werd gerequireert en de
comparant selfs present zynde zouden kunnen mogen en gehouden
zyn te doen en dat tot die uytteynde, van het proces toe; en
dat met magt van substitutie en belofte van rateficatie als na
Regten.
Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Yan Buys, Thomas
Compeer en Adriaan Scltouten,
schepenen.
w.g. 3.

Buys

Thomas Compeer
en A. Schouten.

B i j l a g e 2 5.
Transportregister
1756-1766
folio

41-42.

Op huyden den 8 April 1758 compareerde voor de ondergesz.
Schepenen van ‘s GreveMujn, Grootwaspick en I 111~ hoeven, Dirk
yanse v a u DusseZdorp,
regerent schepen dezer heerlijkheijt, verclaarde verkogt te hebben te cederen transporteeren en in vollen
vrijen eijgendom over te dragen aan en ten behoeven van zijn
zoon Yan Dirkse van Dusseldorp een korenwintmoolen met alle
d e s s e l f s gereedtschappen e n t o e b e h o o r e n v a n d i e n , s t a a n d e e n
gelegen in II’/~ hoeven, mitsgaders, twee karre en twee paarden,
welke moole ‘s jaars is belast met een recognitie van seventig
guldens ‘s jaars ten behoeven van den wel Edelen amhagsheer van
Grootwaspick, en voorts met sodanige regten, en Geregtigheeden
als de moolen van outs is gebruykt en beseeten geweest volgens
het octroy daarvan sijnde, voorts vrij en niet belast als met ordinaare en extraordinaare verpondingen en dorpslasten, belovende
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hij verkooper deselve moolen te sullen vrijen en waaren en alle
verhoole commercalansie en aantal af te .doen t o t d e n l a a t s t e n
december 1757 in cluys, en dat om en voor de somma van twee
duysent Guldens waarvan den verkooper bekent ten volIe voldaan
en betaalt te zijn den eersten penningh met den laatsten.
Dog is geconditioneert dat den kooper aan den verkooper en
sijn huysvrouw Adriana Scke~ hun leeve lang gedeurende ‘s jaars
sal moeten uytreyken ofte betalen tot een jaarlijxe recognietie
een somma .van agthonderd guldens, en na doode van den eerst
stervende, aan den langst levende als dan maar vierhondert guldens
‘s jaars en so den langstlevende zal zijn overleeden sal als dan
de gantse recognitie zijn, en blijve doodt en te niet, voor al hetgeen voors: s t a a d t verclaart d e n kooper den voorn: moolen te
verbinden en ten onderpandt te stellen, en voorts sijn persoon
en alle sijne verdere goederen hebbende en verkrijgende, deselve
stellende, alle ten bedwang en exexutie als naar regten alles
sonder fraude.
A l d u s g e d a a n ende g e p a s s e e r t t e n o v e r s t a a n v a n Jan Buys,
Thofltas
Compeer en Anthony Koni~x, Schepenen.
w.g. Jan Buys.
Thomas Compeer.
A . Konitzgs.
B i j l a g e 26.
Op huyden den 8 Apd 1758 compareerde voor de ondergesz.
Schepenen van ‘s Greevelduyn Grootzuaspick
en I 111~ hoeven, Dirk
Janse van Dusseldorp, regerend schepe dezer heerlijkheydt, verclaarde vercogt te hebben te cederen transporteeren en in vollen
vrijen eijgendom over te dragen aan zijn kinderen met naamen
Hendrina, Pieternela en Adriana van Dussela’o~p, de voorste kamer
met den solder d a a r b o v e n a a n d e n o o s t e n k a n t v a n h e t h u y s
alwaar althans den verkooper in is woonende staande en gelegen
beneede kerk alhier, mitsgaders in het selve hups de opkamer
met de solder daar boven, den halve kelder, de backamer met
paardestal en een scheurtje agter het huys, met de helft van den
gangh van het huys.
Nog den hof en dries agter de huysinge ten osten gelegen,
belent ten oosten doorgaande Jatz Hendrikx de Bod en ten westen
voor het andere gedeelte van het huys, en agter den rijweg van
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den verkooper, streckende uyt den noorden van de halve herstraat af suy de in tot den dijk daar de kooremoole op staadt.’
Nog een ackertje gelegen over de leij en een moerveldike daar
aan gelegen groot omtrent tweehondert of te so groot en kleijn
als het selve in ‘s Grevela!~dyn guootwaspz’ck
gelegen, legt belent
ten noorden de wede Hzlybert Schep, ten seyde Pieter Lìesvelt c:s:
-streckende uyt den oosten van den klinckert af westewaars in tot
de sloot over deleij toe ofte soverre het met regt streckende is,
en dat met alle wegen, steegen, dijken, dammen, schouwen, waterloopen en alle andere nabeure regten, baaten, schaden en geregtigheeden met regt van outs daar aan en toebehoorende belovende dezelve perceelen te sullen vrijen en waaren en alle verhoole commer calansie en aantal af te doen tot den laatsten December 1757 in cluys mitsgaders alle de meubilaire goederen,
soo van bedden, deekens, kussens, stoelen, banken, tin, koper,
spiegels en voorts dat tot het huys behoorende waartegens den
verkooper met zijn vrouw Adriana Scheur haar beyde leven langh
sullen behouden den vryen in wooningh in het voorsz: huys welke
kooppenningen alle bedraagen een somma van een .duysent guldens waar van den verkooper bekent voldaan en betaalt te zijn
den eersten penningh met den laatsten alles sonder fraude.
Aldus gedaan en de gepasseert ten overstaan van’ 3aiz Buys,
Thomas Compe-Y en Anthony Kontnx Schepenen.
w,.g. Yan Buys
Thomas Compeer
A . Konìngs.
B i j l a g e 27.
Op huyden den g Juny 1758 compareerden voor de onderges.
Schout en Schepenen van ‘s Grevelduyn Grootwaspick en II~/~
hoeven. Dirk yanse van Dusseldorp en Adriana Scheur, egte man
en vrouw, woonende alhier, beneden kerk, den comparant seer
onpasselijk maar de comparante gesondt, naar den lighaamen dog
beijde harer verstandt, en memorie volkoomen magtig zoo o n s
Schout, en Schepenen uyterlijk scheen, en bleek, dewelke verclaarde niet geerne uyt deese weerelt te scheyden sonder van en
over haare tijdelijke goederen bij Godt Almagtigh op deese weerelt, verleent te hebben gedisponeert; maar alvorens daar toe
coomende verclaarde zij thestateuren te revoceeren, casseeren,
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doodt en te niet te doen bij deesen alle voorgaande thestamenten,
codicillen, en alle andere uyterste dispositien voor dato deses
gemaakt of te gepasseert van wat kragt deselve ook soude moogen
zijn, maar dezelve houdende als ofse nooyt verleeden ofte gepasseert waaren, en nu op nieuws, coomende tot hare vooregenoomene dispositien, so verclaarde eerstelijk den thestateur te maaken
ende te bespreeken aan zijn voorkinderen en kintskint, met naamen
Mar i a 3ahama v a n DmseZdorp en het kindt van 3h?ames v a n
Ddssela’orp
in egte verwekt aan Geevtn@ Kieviets, eens te saamen
Een somma van driehondert guldens, sonder iets meer en dat
alle ende in volle voldoeninge van haar vader en Grootvaders
legitime portie de kinderen en kindts kinderen naar regten competeerende met verdere uytsluytinge uvt sijn gantse naarlatenschap,
niet willende dat deselve haar met sijn nalatenschap sullen hebben
te bemoeien, ofte ook zijn naar ten verneme Erfgenamen mooylijk
te vallen met het levere van eenige staate ofte inventarissen; het
sij en regten ofte daar buyten, en welke voorn: somme van drie
hondert guldens door syn Erfgenaamen aan de voorn: zijne kinderen
en kintskint ofte desselfs voogden sullen werden uytgereykt of te
betaalt drie maanden na het overlijden van den thestateur, en bij
voor overlijden aan haar wettige dessendent en naar representatie.
Verders verclaarde den testateur te legateeren aan sijn soon
J7an Dirkse van Dusseldorp den rijwegh, streckende uyt den noorden
van dehalve herstraat of suyderwaars in tot de moolewerf toe.
en in alle zijn verdere naar te laatene goederen verclaarde hij
thestateur te institueeren zijne voorn: huysvrouw, so roerende als
onroerende, gout, gelt, obligatien, gemunt en ongemunt hoegenaamt en waargelegen, om met alle deselve goederen te doen
naar haar welgevallen sonder bekroon ofte tegenseggen van iemant,
Ten tweede soverclaarde sij t h e s t a t r i s e t o t haare eenige en
universeele erfgenaam te nomineeren en institueeren haaren voorn:
man den thestateur in desen en dat in alle haar naar te laatene
goederen, so roerende als onroerende, gout. silver, gemunt en
ongemunt, obligatien, waar die mogten gevonden werden om daar
alles meede te doen naar sijn welgevallen.
Met conditie nogthans, dat den langstlevende gehouden en verpligt blijft de kinderen in dit huywelyck verweckt op te voeden
en alimenteeren in eet en drinkwaren, kleedinge en reedinge,
sowel siek als gesondt Egeene tijdt van perijkel en uytgesondert
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en dat tot den ouderdom van vijf en twintig jaren, eerder huwelijken staadte of te andere geapprobeerde staate toe, en deselve
inmiddels te laaten leeren, leesen, schrijven, en een goedt handtwerk naar gelegentheijdt des boedels en dat alle en de inplaatse
van haar vader, of te’ moederlijke legitimeportie, de kinderen
naar regten competeerende.
Stellende sij thestateuren, den langstleevende tot voogdt, ofte
voogdessen over alle haar minderjaarige kinderen hierinne geraakt, met magt om me een ofte meer voogen nevens haar te
moogen verkiesen gevende aan deselve sodanige magt authoriteydt
als aan voogden eenigszints kan en vermag gegeven te werden.
Secluderende sij thestateuren uyt desen haare naar te laaten
boedel en goederen den Heer Schout en geregten van Grootwaspick en alle andere Heere weesmeesteren en weeskameren al waar
haarlieder sterfhuys soude moogen coomen te vallen, behoudens
haar eerwaardigheyt en gesagh.
Al hetgeen voorinstaadt de thestateuren van woorden te woorden
duydelijk en klaar voorgelesen sijnde verclaarde alsoo te weese
haar laatste en volcoomen uyterste wille, willende en begerende
d a t h e t s e l v e also sal werden agtervolgt, en naargekoomen het
sij als thestament, codicil, gifte uyt saake des doodts ofte onder
denlevende so als het best sal konne en moogen volstaan, alschoon
dat alle solemniteyten naar regten gerequireert, hierinne niet
waaren geopserveert, versoekende het uyterste binnefitie te moogen
genieten.
A l d u s g e d a a n ende g e p a s s e e r t , t e n o v e r s t a a n v a n Adriaenus
Govardus van Andel Schout, J?an Buys en Pieter Liesvelt, Schepenen.
w.g. A. G. v. Andel.
In kennisse van mij
Als secretaris
3an Buys.
Pieter Liesveldt.
w.g. Tan van der Meer,
secretair.
B i j l a g e 28.
Op huyden den 12 Maart 1760 compareerde voor de ondergesz:
S c h o u t e n S c h e p e n e n v a n ‘ s Grevelduyn Grootwaspick e n I 111s
hoeven Adriana Sckeuv wede en universeele Erfgenaam van Dirk
v a n Dusseldorp, verklaarde verkogt te hebben te cederen transporteeren en in vollen vrijen eigendom over te draagen a a n e n
ten behoeve van haar soon Yan Rirkse van Dusseldoyp,
specialijk
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d e n w e s t e n s e h e l f t i n e e n h u y s e n e r v e s t a a n d e ende gelegen
alhier aan benedekerk met de helft van de kelder en gangh, mitsgaders den halven dorsvloer, en het geheele agterhuys ten westen
van den geheelen dorsvloer, belent ten westen doorgaande Pieter
Vermijs, t e n o o s t e n h e t a n d e r e g e d e e l t e v a n h e t h u y s e n d e n
rijweg van den kooper (welke rijwegh moet leggen in het midde
van den dries agter het huys geleegen) streckende uyt den noorden
van de halve herstraat af suijdewaars in tot den dijk daar de
koorenmoole
opstaadt, e n d a t m e t a l l e weege, steegen, d i j k e ,
damme, schouwen, waterloopen, en alle andere nabeure regten,
baat en schaden en geregtigheeden met regt van outs daaraan
en toebehoorende, belovende sy verkooper perse het voorsz. verkogte te sullen vrijen en waaren, en alle verhoole commer calansie
en aantal afte doen tot den laatsten December 1759 in cluys.
partijen verclaaren de cooppenningen te bedraagen een somma
van eenduysent Guldens, de welke de verkooperse vrij heeft bedongen alsoo sij verkoopperse met geen belastinge wil gesargeert
sijn, maar den kooper verclaart alle belastinge die der op mogten
sijn tot sijne laaste te nemen, welke kooppenningen van duysent
guldens hij kooper belooft en aan neemt op de eerste aanmaninge
te sullen opleggen en voldoen, mits de verkoopperse gehoude en
verpligt blijft, of te bij overlijden haar erfgenaamen, drie maanden
van te vooren behoorlijk moeten waarschouwen. Edog sal inmiddels de voorsz: een duysent guldens blijve gehipothequeert op het
voors: verkogte en daar van alle jaaren t e betaalen i n t r e s s e n
tegens vier guldens van ieder hondert in ‘t jaar solange als het
voors: capitaal niet sal sijn afgelost, waar voor den kooper verclaart te verbinden en ten onderpandt te stelle specialijk het
gekogte en generaarlijk sijn Comp% persoon en alle sijne verdere
goederen geen uytgeseijdt alles sonder fraude.
Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adriams Govardus van Andel, Schout, Thomas Compeer e n Adriaen Sckoute,
Schepenen.
w.g. A. G. va?z Andel.
Thomas Compeev.
A. Schouten.
In margine stond:
Ik ondergeteekende : Hendvina v. DUSS&?OY~J bekenne bij deese
van Piptpy du 19oZ.s van my en als gelaste van Dirk van der Loo
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van dese nevengaande willequur of kooppen: ter somma van 750
guldens benevens twee jaren ’ intrest ter somma van 60 gulden.
Dus te samen 810 gulden voldaan en betaald te zijn, waarmeede
deselve casseeren by deese. Actum Waspick 6 April 1799..
w . g . Hendrina vun Dusseldorp. 1798.
B i j l a g e zg.
Notarieel archief Raamsdonk
Notaris Thomas Hoevenaev
Deel 1739-1746.
op huijden den rgen Se$tember XVII C sesenvee&‘gk,
compareerde voor mij Thamas Huevenaer openbaer notaris bij den Ed.
Hove van Holland in ‘s Gravenhage geadmitteert binnen der
ambagts Heerlíjkheijt van Raemsa’onk residerende, in de presentie
van de getuijgen naergenoemt Huijbertie van Loon, meerderjarige
jonge dogter wonende alhier mij notaris bekent, dewelke verklaerde alvoorens uijt deze weerelt te scheijden, te willen disponeren van hare na te latene g o e d e r e n . Bevelende eerst ende
alvoorens hare ziele als die uijt den lighame sal komen te scheijden
inde genade en bermhertigheijd van Godt almagtigh, ende hare
lighame de aerde, ende een eerlijke ende christelijke begraeffenisse. Ende komende hiermede tot hare dispositie verklaerde zij
comparante aen hare neeff Jan van Disseldovp
te maken ende te
prelegateren het huijs, schuur en erve alwaer dezelve in woont,
met den Hoff voort huijs daeraen gelegen, staende ende gelegen
in de molepad alhier.
Item prelegateert aen hare nigte Maria ende Johanna van Dìsseldorp alle hare kleederen soo van linne als wolle, gout en silver
tot haren lijve en cieraad behoorende. Ende in alle hare verdere
n a t e latene goederen zoo roerende als onroerende, actien, p e n ningen ende crediten dewelke zij metter dood ontruijmen ende
naer laten zal, verklaerde zij testatrice daer inne tot hare eenige
ende universele erffgenamen genoniineert ende geinstitueert te
hebben, met vollen regte en titule van institutie de hier vooren
gemelte Jatz, Maria en Johanna van Disseldoq? off wel bij voor
overlijden van ider van dezelve, hare wettige descendenten bij
representatie, omme met alle deselve te doen handelen ende t e
verrigten zoo haren goeden raad gedragen zal.
Alle t gunt voorsz. staat verklaerde zij testatrice te wezen haer
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testament en uijtterste wille, begerende dat zelve na haer dood
volkomen stand grijpen en effect sorteeren zal, hetzij als testament, codicil, gifte onder den levende off andersints, zoo als hetzelve best na regten zal konnen ofte mogen bestaen, niet jegenstaande eenige solemniteijten in deze noodig gerequireert niet ware
geobserveert, houdende het nalatige voor geinsereert. Aldus ged a e n e n g e p a s s e e r t b i n n e n liae~flsdonk o p d a t a a l s b o v e n v o o r
‘en ten overstaen van d’ Hr Gevrard van Velsen en 7an Voegevs
als eetuijgen hier toe verzogt.
w.g. Huijdertie Janssen van Loon.
Gerard van Velsen.
Jan Voegers.
T. Hoevenaer. Nots. publ.
Bijlage

30.

Recht. archief Rasmsdonk.
Weesboek 1703- 1800.
Compareerde voor scheepenen van Raamsdorzk: Maria van Disseldorp, weduwe van wijlen Yan. van Dongen ab intestato overleden,
nalaatende twee onmondige kinderen bij den comparante verweckt
met naame : Dirck en Jokannis van Dongen, ter eenre ende Jacobus
van Donrex en rolz. van Disseldorp in qualiteijt als by desen gereghte aangestelde vooghden over de voorn. twee onmondige
weeskinderen ter andere zijde, dewelke verklaarde met den andere
geëxamineert te hebben den staat en inventaris bij den voorn.
Maria van Disseldorp geformeert, van alle de goederen welke zij
met haare voorn. man in gemeenschap heeft beseten en nagelaten
dat zij hebben bevonden de boedel geringh te weesen en daarom
onder goedvinden en approbatie van desen gerighte waren geaccordeert, dat de eerste comarante zal blijven in het bezit des
boedels, en daar tegens betalen alle de schulden en lasten, en
verder aanneemt haare voorn. twee onmondige kinderen, behoorlijk op te voede en alimenteeren, soo in siekte als gesondtheijt,
te late leere lezen en schrijve en verders het gunt waar toe zij
bequaam zijn, en dat tot haar mondigen dage, huwelijk of andere
geapprobeerden staat en boven te doene alimentatie aan deselve
kinderen of kint voor haar vaders goet uijt te rijcke de somma
van hondert guldens sonder meer tot naar cominge van het welke
de comparante verklaare te verbinde haar persoonen en goederen
onder verbant als na reghten. Actum Raamsdonk den 9 Juny 1751
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ter presentie en ten overstaan van J a n 3ockum Tìmmevmans e n
Marytris EZemans. scheepenen alhier et relatu de Sch. officier.
w . g . Jart Joc/wn 2 imnzermans.
M. Elemans. I 75 I .
Wij schout en gereghte van Raamsdonk gezien en geëxamineert
hebbende de voerenstaande acte van uytkoop en vertigtinge hebben
deselve geapprobeert, gelijk wij die approbeeren mits desen.
Actum ter reght camer v a n Raamsdotzk o p d e n 16 J%.z; z65r;
ter presentie van schout en alle de scheepenen.
w.g: Jan Jockum Tìnmewnaus ; P, van Raamsdock ; Antony
Geus, Jan Koning, M. Elemans, Corn. Knaap, Adrìjan Conìng.
B i j l a g e 3 1.
Not. archief RaamdoBk.
N o t . MìclEiel H+nans.
- - - - - - - - - - - - - - Man en vrouw testeeren.
De Comparanten verclaren beneeden de zo00 gld. gegoed te zijn.
In den name des Heeren Amen,
06 huijden den g Augusty 1765 compareerde voor mij Michìel
L?+ans, openbaer notaris bij den Ed. Hove van Holland in ‘s Gravenhage
geadmitteert, tot Raamsdonk resideerende ter presentie
van de nagenoemde getuijgen Adriaeu S t e v e n Timmermans e n
Johanna van Dìsseldorp egtelieden, woonende alhier, mij notaris
bekendt, Te kennen gevende genegen te zijn om te disponeeren
van hunne natelatene goederen, mitsdien rovoceeren alle hunne
voorgaende testamenten en codicillen ;
komende ter dispositie, soo verklaerdt d’ eerststervende de
langstlevende van hen beijde te nomineeren en,de ‘t institueeren
tot zijne ofte haere eenige en universeele erfgenaam ofte erfgename, ende dat in alle hunne natelaten goederen, des dat de
langstlevende gehouden zal zijn de kinderen staande huwelijk te
verwekken behoorlijk naar haeren staat ‘t onderhouden ende op
te voeden, tot hunne mondige dagen, eerder huwelijk ofte anderen
geapprobeerden staate, en daerenboven te zamen uijt te keeren
d e zomme van vijftig guldens in voldoeninge hunner legitime
portie; egter is meede den wil en begeerte van de comparanten,
dat alle de kleederen, zieraet van gout en zilver, tot den of de
P
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eerststervende hebbende gehoort, zal erven derzelver natelatene
kind of kinderen, maer verders of anders niet;
Wijders de langstlevende van hen bijden aetistellen tot voogd
ofte voogdesse, over hunne te verweckene na te laten kind, of
kinderen, en nae doode van den langstlevende, stellende alsdan
daarover tot voogd JYan Steven Timmzemza,s woonende alhier, en
tot toesiender 3an van Esseldorp, molenaer tot M’aspik, alle met
magt van assumtie en surrogatie tot den eijnde toe; mitsdien uijt
hunne nalatenschap secludeeren alle Heeren weesmeesteren, waar
hunne sterfhuijs soude mogen komen te vallen, en speciaelijk
schouth en geregte deser plaatse (of daer de comparanten woonagtig zijn :) ;
Al ‘t geen voorsz: staat, de comparanten duijdelijk voorgelesen
zijnde ; e n zoo zij zijden ‘t zelve wel verstaen t e h e b b e n , begeerende dat dit instrument zijn volkomen effect zal hebben ‘t zij
als testament, of codicil, zoo en in dier voegen ‘t zelve zal konnen
bestaen ;
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Raamsdouk op dato voors:
ter presentie en overstaan van Antot~y va?z den Broek en Bastìaen
Re$&en als getuijgen hiertoe verzogt.
w.g: Adriaan Timnermans.
Dese V letter gestelt bij ~ohaana vaiz Dìsseldorb
verklaert niet anders te konnen schrijven.
w.g. Anto~y van den Broeck.
Bastiaan R$ke.
M. H+zans, Nots. publ.
Bijlage 3

2.

De comparanten hebben
voor het passeeren deser
verklaart beneede de twee
duijsent guldens gegoedt
tè zijn.
Op huyden den 24 Februavy 1764 compareerden voor de ondergeschr : Schepenen van s Grevehyn gvootwashck en I 111~ hoeven
Hendrìtia, Pierternelia en A&ana van DusseZdorp
drie gesusters,
woonende alhier aan beneedekerk sijnde alle gesondt van lighaam
gaande en staande, en haar verstand volkoome magtig sijnde so
ons schepenen uyterlijk scheen en bleek, en sijnde alle boven de
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jaaren om te konne testeeren verklaare niet geerne uyt d e e s e
werelt t e scheyden s o n d e r v a n e n o v e r haare tijdelijke goederen
te hebben gedisponeert, gelijk sij doen in maniere als volgt, so
verklaaren sij compt n malkander over en wederover en sulx den
eerststervende den langstlevende te noeme, stellen en institueeren
tot haar eenige geheele en universeele erfgenaam en dat in alle
haar naar te laatene goederen so roerende als onroerende actien
en crediten, gout, silver gemunt en ongemunt, obligatien, willecuren hoegenaamt, waar deselve soude moogen werden gevonden
reets hebbende ofte nog te verkrijgen, om door den langst levende
daar meede gedaan en gehandelt te werden naar haar welgevallen,
sonder bekroon ofte tegen seggen van iemandt,
Stellende sij comparanten tot voogden over alle minderjarige
erfgenaamen in deese te raaken Steven S&W, e n WOZ&Y van
Dgsseldovp,
gevende’ aan deselve sodanige magt authoriteydt als
voogden eenigsints kan en vermag gegeven te werden met magt
omme een ofte meevoogden nevens hun ofte inderselveplaatse te
moogen verkiesen en aantestellen met gelijke magt authoriteydt
en assumtie als voorschr: staadt Secluderende uyt deesen haaren
naar te laten boedel, en goederen, den Heer Schout en geregten
mitsgaders alle heeren weesmeesteren en weesvan Grootwaspick,
kameren alwaar haarlieder sterfhuys soude moogen koomen te
vallen, behoudende een ieder haar eerwaardigheydt en gesagh
Al het geen voorschr: staat de thestateuren van woorden te
woorden duydelijk en klaar voorgeleese sijnde verklaarde het selve
t e wesen haar laaste en volkoomene uyterste wille, willende, en
begerende dat hetselve also sal werd& agtervolgt, en naargekoomen het sij als thestament codicil giften tersaake des doodts of
te onder den levende, so als het selve best naar regten sal konne,
en moogen bestaan alwaar. het schoon dat alle soleniniteijten
naregten gerequireert hier inne niet en waaren geopserveert, versoekende het uyterste binnefitie te moogen genieten.
Aldus gedaan ende gepasseert ter presentie en overstaan van
JYan Buys e n Thomas Compeer, S c h e p e n e n .
w.g. Yan Buys
Thomas Compeer.
In kennisse van mij
Als secretaris
W.g. J7an van. der Meer, sec,
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Bijlage 3 3.
Not. archief Raamsdonk
Not. Michiel H;imans.
----------_--De 3 testatrices of comparanten
verklaren jder beneden de vier
duyzend guldens gegoed te zijn ;
hierin geene fidei commis vervat.
Op huiden den 14 ,Septemb. 1768 kompareerde voor mij Michiel
openbaer notaris bij den Ed: Hove van Holland in
‘s Gravenhage geadmitteert tot Raamsdonk resideerende, ter preen
sentie van de getuigen nagenoemt; Hendvie~a, PitterneZZa
Adriaena v a n Disseldorp, alle drie meerderjaeriege ongehuwde
sustets, w o o n e n d e o n d e r Gymt Waspik, d o g o p t p a s s e e r e n deses
alhier present, en mij notaris en getuigen bekent; en zij gezamentlijke comparan tens, te kennen gevende genegen te zijn, om te
disponeeren, van haere natelatene goederen: mitsdien vooraf, revoceerende, casseerende, d o o d , ende te niet doende alle haere ’
voorgaende testamenten, codicillen, en andere actens van uittersten
affzonderlijk of met jmand anders gewillen, hetzij gezamentlijk,
maakt, of ook met wat clausule derogatoir dezelve mogte zijn gemunieert, houdende dezelve van geender waerde, even off noijt
gepasseert waere geweest; komende alnu ter dispositie, soo verklaeren zijlieden testatricis, malkanderen, over ende wederover, en
dus de eerststervende de twee langstlevende, ende tweede overleijdende, de een langstlevende, tot haaren eenige en univerzeele
erfgenamen of erfgenaam, en dat in alle haere natelatene goederen, soo roerende als onroerende, niet wes uitgezondert, off
gereserveert, hetgeene zij testatrices met de dood ontruijmen en
nalaten mogte, en zulx met volle regt en titule van insitutie;
Voorts de testatricen reserveeren aan haar de magt en faculteit,
om dit hun testament te mogen veranderen onder hunne particuliere handteijkening, willende en begeerende, dat dese onderhandse
acte, of actens, jder in hunne qualiteijt, en int bezonder v a n
evengelijke
kracht, en valeur zal wesen, als off die van woorden
tot woorden in desen waeren geinzereert en voorgelesen;
Al hetgeene voorschreeve staat, de comparanten en testatrices
van woorden tot woorden voorgelesen zijnde verklaeren hetselve
te wesen haer testament, laesten of uittersten wille, en begeerende
Hijmans,
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hetzelve daervoor valideeren en effect sorteeren zal, hetzij als tes*
tament, codicil, zoo, ende in dier voegen hetzelve naer coustume
deser landen zal konnen bestaan;
Aldus gedaen en gepasseert binnen
op dato voorsz:
ter presentie van Dingeman Wouter Smits e n ~okannes ELemans
als getuijgen hiertoe verzogt
w.g. Hendrz’na
v a n Dusseldovp
Pìtyonela
v a n Dusseldorp I
Adriana v a n Dusseldorp
Dingeman Wouter Smits.
yohannes Elemans.

M. Hgmans Nots publ.
Rijlage 3 4 .
Not. archief Raamsdonk.
Not. Michiel Hijmans.
-

Man en vrouw testeren en verklaren
beneden de 2000 g18 gegoedt te zijn.
In den name des Heeren, Amen.
Op heeden den I 5” Augustus 1775 kompareerde voor mij Michiel
Hijmans o p e n b a e r notaris, bij den Ed: Hove van Hollandt in
‘s Gravenhage geadmitteert, tot Raamsdonk residerende, ter presentie van de getuigen nagenoemd;. Yokannes v a n de? Loo e n
Adriaena van Disseldor$, egte Keden wonende onder Groot Waspik,
dogh opt passeren deses
alhier present, en mij notaris bekent;
Te kennen gevende genegen te zijn om te disponeeren van
h u n n e n a t e laeten g o e d e r e n , mits dien revoceren alle hunne
voorgaende testamenten en codicillen, komende ter dispositie, so
verklaert de eerststervende, de langstlevende van hun bijde t e
nomineeren ende te institueeren tot zijne ofte haeren eenigen en
univerzeelen erfgenaem, ofte erfgename, en dat in alle hunne na
te laeten goederen, des dat den ofde langstlevende gehouden zal
zijn, het kindt of kinderen, welke zij bij malkaer mogte koomen
te verwecken, behoorlijk te onderhouden ende op te voeden, tot
hunne mondiege daegen, eerder huwelijk ofte anderen geapprobeerden staate. en daerenboven aen hetzelve te verweckene kind,
of kinderen te zaemen uit te keeren de zomme van vijf en twintig
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guldens, in voldoeninge hunner legitime portie; dogh ingeval den
langstlevende, weder quam te huwelijken, is den expressen wil
e n b e g e e r t e v a n haer lieden testateuren, dat denzelven langstlevenden voort voltrecken van dat huwelijk gehouden blijft te doen
affstandt van de geregte helfte des boedels ten behoeven van haer
te verweckene kindt of kinderen; en geen kind, kinderen of kindskinderen mogte nagelaeten zijn, en zij testatrice, in desen e e r s t
aflijvig mogte zijn, alsdan aen de twee eijgene susters van haer
testatrice, met name Hendriena e n Pilternella v a n Disseldorp; e n
hij testateur eerst aflijvig waere, aen de erfgenamen ab intestato
van hem testateur, waerinne ider de zijne in zoo een geval, instituerende bij desen, met vollen regte- en titule van institutie;
Egter ingevalle, de langstlevende zig, in geen ander huwelijk
quam te begeven, en geen kind of kinderen naergelaeten waeren,
in zo0 een geval, zal naer doode van den langstlevende, de geheele naerlaetenschap van den langstlevende, genoten en geproffiteert werden, voor de eene helfte bij de vrienden ab intestato
van den testateur, ende wederhelft, bij de twee eijgen susters van
de testatrice in desen hiervoren genoemt;
Voorts nopens ‘t versterf hunner te verwekkene kind of kinderen, verkiesen ‘t aasdoms, met verwerping van ‘t schependoms
versterfregt ; wijders de langstlevende van hunne beijde aenstellen
tot voogd-’ ofte voogdesse, over hunne te verwekken kind- of
kinderen, en naer doode van de langstlevende, als meede in kas
van hertrouwen, stellende alsdan daerover tot voogd, Cornelis van
der Loo, vader van den testateur en tot toesiender Adriaen Bu$s
woonende tot Was-& en bij vooroverlijden alsdan tot voogd Arìen
yacohe van der Loo tot Sprang en tot toesiender Denìs Zagt tot
Waspik alle met de nodige magt van assumptie en surrogatie tot
den eijnde toe, mitsdien uijt hunne nalatenschap secluderende alle
heeren weesmeesteren waer hun sterfhuijs zoude mogen komen
te vallen, en speciaelijk schout- en geregte van Groot Waspìk, of
‘daer dc comparanten woonagtig zijn;
Al ‘t geen voors. staat, de comparanten duijdelijk voorgelesen
zijnde, en zoo zij zijde, ‘t zelve wel verstaen te hebben, begeerende
dat dit instrument zijn volkomen effect zal hebben, ‘t zij als
testament of codicil, zoo ende in dier voegen ‘t zelve zal komen
t e bestaen.
A l d u s g e d a e n ‘en g e p a s s e e r t b i n n e n Raamsdod op dato als
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boven ter presentie van CornelzS Knaap en Adriaan Comelis Ktiaa~
als getuigen hiertoe verzogt.
w.g. Johannes van der Loo.,

Adviana van Dusseldorp.
Corn. Knaap,
Adriaan Knaap.
M. H+tzans, Nots. Publ.
B i j l a g e 3 5.
Not. archief Raamdon.
Nat. Mìc~ìel Hzjmans

---_-_----_-Twee gesusters testeeren en
verklieren i d e r benede d e
zooo gldq gegoedt te zijn.
Op heden den 1 6 en October 1775 kompareerde voor mij Michiel
H+zans openbaer notaris bij den Ed. Hove van Holland, in
‘s Gravenhage geadmitteerd tot Raamsdonk residerende ter presentie
van de getuigen nagenoemt, Hendrìna, en Pìtteynella van Disseldovp, bijde meerderjariege ongehuwde susters, wonende onder
Gvoot Waspìk, d o g o p t p a s s e e r e n deses alhier present, en mij
notaris bekent; en zij bijde komparanten, te kennen gevende,
genegen te zijn om te disponeeren van haere natelaetene goederen; mitsdien vooraff revoceerende, cas,seerende, dood, en te niet
doende alle voorgaende testamenten, codicillen en andere actens
van uijttersten willen, hetzij gesamentlijk affzonderlijk of met jmand
anders gemaakt of ook met wat clausule deragatoir dezelve mogfe
zijn gemunieert, houdende dezelve van geender waerde, even off
noijt gepasseert waere geweest ; komende ter dispositie zoo verklaeren zij komparanten te legateeren aen rokannes van u’pr Looi
als in. huwelijk gehadt hebbende haere suster Adrìaena vale DìsseZdorp de geregtigde halve huijzinge, hoff en erve tot de molen
toe, off zooverre streckende is, zoo en gelijk bij haer komparanten
alsnu bewoont en gebruijkt werd;
Wijders verklaeren zij komparanten de eerststervende de langst
l e v e n d e v a n h e n bijde te nomineeren en institueeren tot haere
eeniege en universeele erfgenaam, en dat in alle hunne verdere
naey- te laetene goederen; dog ingeval de langstlevende zig in
huwelijk mogt koomen te begeven is den expresse wil en begeerte

I
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dat dezelve langstlevende als dan.gehouden en verpligt zal zijn,
te doen afstandt van de geregte helfte des boedels, van de eerststervende haere naerlaetenschap ten behoeve van ‘t eenig kind
v a n ~olZannes
van d e r Loo verweckt bij haere overledene suster
Adtiaena van &‘ssddorp, die alsdan daerinne geinstitueert werd
met volle regte van institutie, ende ingevalle de langstlevende
niet en mogt koomen te trouwen, is haer comparantens bijder
wil en begeerte dat naer doode van de langstlevende alle haeren
naerlaetenschap, hoegenoemt of waerinne bestaende, uijtgenomen
het hiervoren gelegateerde zal worden geerft, bij het eenig kint
van gemelden Johannes van der ,500, verwekt bij haere overledene
suster Adyiaena v a n Disseldarp m e t v o l l e n r e g t e n titule v a n
institutie, egter gemelde kindt voor de langstlevende mogt koomen
te overleijden, zonder wettige .geboorte naer t e laeten; in zulke
gevalle blijft de langstlevende heer en meester en eeniege en geheele erfgenaem uitgenomen het hier vooren gelegateerde, omme
daer meede te doen en handelen naer derzelver goedvinden, zonder
bekroon off tegenzeggen van jmand ter weerelt; stellende zij komparanten tot voogden over het minderjarig kindt van haere hiervoren gemelde overledene suster en andere welke in tijd en wijlen
daerinne mogte komen te vallen, Cornelis van Mourik, woonende
t e Raamsdonk e n haeren swager yoha&es van der Lo met de
nodiege magt van assumptie en surrogatie tot den eijnde toe;
mitsdien uijt hunne nalatenschap secluderende alle heeren weesmeesteren waer hun sterfhuijs zoude mogen koomen te vallen,
en, speciaelijk schout en geregten van Groot Waspik (of daer de
comparanten woonagtig zijn ;
Al t geene voorschreven staat, de komparanten duijdelijk voorgelesen zijnde en zoo zij zijde, hetzelve wel verstaan te hebben, begeerende dat dit instrument zijn volkomen effect zal hebben,‘t zij als testament, off codicil, zoo ende indiervoegen t zelve zal konnen bestaen.
Aldus gedaen en gepasseert binnen Raemsdonk, op dato voorschreeve, ter presentie van Arnola’us Stayyenbuyg en May+is Hemans als getuigen hiertoe verzogt.
w.g. Hendyìna van Dusseldoyp.
Pìtronela v a n Dussrldorp.
A , Stayyenburg.~
M. Hemans.
1775.

M. H$mans, Nots. Publ.
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Bijlage 36.
Transportboek
1766-1782
fol. 341.
Op huyde den 30 en October 1779 compareerde voor de ongerk
s c h o u t e n s c h e p e n e n v a n ‘s Grevelduyn Waspik er I 111~ h o e v e
Yan v a n de+ Loo wed’ v a n A d r i a n a v a n Dusseldorp verklaarde
verkogt te hebben te cederen transporteren en in vollen vrijen
eygendom over te dragen aan en ten behoeve van Henderina en
Pieternelía van Dusseldovp, beijde meerderjarige dogters alle woonende alhier specialijk een sesde part in een halfhuijs, hof en Erve
a a n d e n o o s t e n k a n t , belent west Piplev du Bok, o o s t d e H e e r
Raap streckende uyt den noorden van de halve herstraat af suijdewaars in tot den dijck toe en voorts met alle weege, steege, dycke,
damme, schouwe, waterloopen en alle andere nabuuren, regten,
baate, schaade en geregtigheden met regt van wat daar aan en
toebehoorende, belovende hij verkooper het voorsz. verkogte te
sullen vrijen en waaten er alle verhoole commer calansie en aantal
aff te doen tot den laasten december 1779 incluijs, partyen verklaren de kooppenningen te bedragen een somma van agt en
negentig guldens (compareerden meede voor schout en schepenen
voorn, Cornelis van der Loo en Adriaen Ruys, testamentaire voogden
over het nog onmondige kindt van den verkooper in deese in
huwelijk verweckt by sijn overleedene huijsvrouw A d r i a n a v a n
Dusseldovp, ingevolgen den testamente gepasseert voor den notaris
Mz’clitel Heijmans e n g e t u y g e n t e R a a m s d o n k in dato .I 5 A u g .
1775 aan ons schout en scheepenen gebleeken, verklaart te approberen ratificeren en voor goedt te houden, alles hetgeen der
verkooper in dese heeft gedaan) waarvan den verkooper bekent
ten volle voldaan en betaalt te sijn den eersten penn. met den
laastcn, alles sonder fraude.
A l d u s g e d a a n ende g e p a s s e e r t t e n o v e r s t a a n v a n Govert v a n
Optal, s c h o u t , Cornelis v a n d e r S c h a n s e n W o u t e r v a n Selm,
schepenen.
w.g. G. van Optal.
C. van der Schans.
w. v. .wm.
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B i j l a g e 3 7 .
Not. archief Raamsdor&
Not. M. H~mans
-----------_
Twee gesusters testeeren en
’
verklaeren jder beneede d e
twee duijsent guldens gegoet
te zijn.
In den name des Heerèn Amen.
Op heeden den 12e Qctober 1785 kompareerde voor mij notaris
Mìchìel H@nans, openbaer nots bij den Ed. Hove van Hollandt
in ‘s Gravenhage geadmitteerd tot Raamsdonk resideerende, ter
presentie van de getuigen naergenoemt, Hendrìena va?z Disseldo@
ende Pitternella v a n Disseldorp, bijde meerderjariege ongehuwde
susters woonende tot Groot Waspik, dog opt passeeren deses alhier
present, en mij notaris bekent. Te kennen gevende genegen te
zijn om alnu finaelijk te disponeeren van haere naertelaelene goegoederen, mitsdien revoceerende alle hunne voorgaende testamenen en codicillen, hetzij met haer bijden alleen, of met andere
gemaekt, komende ter dispositie, soo legateeren zij, bijde komparanten aen haere halve susters en broers kinderen naer overleijden
v a n d e l a n d s t l e v e n d e v a n haer bijde testateuren, derzelver lijf
behoorende, goed, linnen en wollen, sitsen en kattoene, maer verder of anders niet; wijders verklaéren zij komparar,ten d e eerststervende. de langstlevende van hen beijde te nomineeren ende
te institueeren tot haere eenige geheele en univerzeele erffgenaem,
en dat in alle hunne naer te laetene goed?ren, omme daermeede
te doen, handelen en verrigten als vrij eijge goed, ook daervan
mogen disponeeren naer welgevallen, dogh ingevalle bij de langstlevende van haer beijde niet mogt wesen naerder gedisponeert;
is haer bijder wil en begeerte, dat de geheele naerlaetenschap,
uijtgenomen het gelegateerde, van de langstlevende, alsdan zal
worden geerft bij haer comparantes eijge susters kint met name
Dirk Yansse van der Loo, en bij vooroverleijden zijne wettiege
descendenten bij representatie, die alsdan daerinne geinstitueert werden met vollen regte van insitutie; En opdat wesen of toezigtbehoevende in tijde en wijlen in haere naerlaetenschap geregtigt
zijnde, niet onvoorzien zoude wesen van voogden, soo stellen zij
daerover tot voogden : Frazs Boeser o p Vyouwkensvaert e n COY-

GESLACHT-

EN

WAPENKUNDE.

27

nelis Starrenburg te Waspik en bij vooroverleijden alsdan Tkeunis
.Zagt e n 7an Starvenbtwg meede w o o n e n d e t o t Wasfik, alle, en
jder int bezonder met de nodiege magt van assumtie en surrogatie
tot den eijnde toe, mitsdien uyt hunne naerlaetenschap secludeerende alle heeren weesmeesteren waer hun sterfhuijzen zouden
mogen komen te vallen, en speciaelijk Schout en geregten van
Gvoot Waspik (of daer de comparanten woonagtig zijn:)
Alle hetgeene voorsz. staet, de komparanten duijdelijk voorgelesen zijnde, en zoo zij zijden hetzelve wel verstaen t e h e b b e n ,
begeerende dat dit instrument zijn volkomen effect zal hebben ‘t
zij als testament of codicil, zoo en in dier voege, ‘t zelve zal konn e n bestaen ;
Aldus gedaen en gepasseert tot Raamsdonk op dato als voor,
ter presentie van Mavynis Elemans en Jan yanse Konings als gegetuigen hiertoe verzogt.
w.g. Hendrina van Dusseldorp
Ptlronella van Dusseldorp
M. Elemans 1 7 8 5
Jan

Koning

1w. H+nans, NO& Pub1
Bijlage 38.
Erfdeeling tusschen Jaz Dirksx. van Dusseldorp ter eene en’
Hendrik vnn Waspik ten andere zyde van twee perceelen land
gelegen te Groot Waspik gemeen gepossedeerd ingevolge transport z November en 1 8 December 1764.
Eerstelyk is bij kavelingh te beurt gevallen .Tan Dirkse van
Dusseddorp
op de oostense helft van een binnen beyster en ackerlandt daer t’ eynde aan geleegen, geleegen alhier te Groot Waspik
groot in het geheel omtrent twalf hondt bedeelt met Wouter
van
Jamen van Steenhoeven belent t e n W e s t e n v o o r s z e g d v a n Steenhoeve ten oosten Jacobus Blonk streckende uyt den noorden van
de- halve watergangh af zijdwaarts in tot Anthony van Waspik en
TIzomas
Compeev toe of soverre het met regt streckende is.
Ten tweede enz.
De laatste December 1766 in ‘t huys.
Aldus deze deylingh in vorige voorzegd gedaen ten overstaen
v a n Adrianus Grravdus vnn Andel s c h o u t , Jan Buys en Pieter
Liesvelt schepen van Waspik o p rq Februari 1767.
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B i j l a g e 39.
Qp huyden den 23 Nov. 1768 comparant voor de ondergesz.
S c h o u t e n s c h e p e n e n v a n ‘s Grevelduyn Groot Waspik e n II~/~
hoeve .!îteEve Schuur woonende alhier, dewelke verclaarde bij deze
te constitueeren en volcomen magtig te maaken Yan van Dusseldorp Procureur alhier, specialijk, omme uyt zyn comparants naame
waarte neemen en Duffendeeren, sodaanige saake als hij constituant genootzaakt is te defendeeren als gedaagde op en jegens
* Andrtes van HuzJne meede wonende alhier, als eyscher en aanlegger, alle dagen en termijnen van regten naar stijl gebruyckelyk
enz. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Adrianus
Gerardus van Andel schout, 3an Buys en Pieter Liesvelt schepen.
w . g . 3: Ruys.
Pieter Liesvelt.
V. jfa?z Dirksz. v a n Dusseldo~p, geboren 1718, overleden tusschen 1752 en 1758, tr. Raamsdonk, 3 Januari 1749
Geertruy Kivits, d r . van Jan, president-schepen van Loon op
Zand en Helena de Roon. Z i j h e r t r . Adriaan Papuy e n
testeert met hem den 3 Juli 1786.
Uit het eerste huwelijk:
I. Adriana, ged. Raamsdonk 30 Augustus 1750, overl. vóór
1770.
2. Johannes, ged. Raamsdonk 5 November 1752, volgt VI.
Uit het tweede huwelijk:
I . Wilhelmus
Paquy, ged. Raamsdonk g April 1758.
>
2
2. J o h a n n e s A n t h o n y )
2 D e c . 1759.
>
>
>
3. Gerrit
3 April 1763.
>
>
4. Adriaan
>
3 Aug. 1765.
15 November 1748 laat Jan Dusseldorp, bovengenoemd, bij
Jan van Loon kisten en kasten verzegelen,
23 November 1748 had ontzegeling plaats.
12 November 1749 troffen de erfgenamen van Huybertie
van Loon een accoord. Erven zijn: Jan. zijn zusters Maria
en Johanna en zijn neef Jan Janse van Loon (Archief Raamsdonk).
I December 1762 verdeelen Cornelis Knaap, Jan van Raamsdonk, geh, met Maria Knaap, Wou.ter Pietersz. Knaap, Adriaaan
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Stevensz. Timmermans, geh. met Johanna van Dusseldorp,
Maria van Dusseldorp, Wed. Jan Pietersz. van Dongen en
Arien Pacqui geh. met Geertruyt Kievits, die Wed. was van
Jan van Dusseldorp, goederen in de Oude en Nieuwe Polder
te Raamsdonk (Register v. Scheidingan en Deelingen te
Raamsdonk).
3 Juli 1786 testeeren Adriaan Paquy en Geertruy Kivits.
(bijl. 40).
Bijlage 40.
Not. archief Raam&.&
Not. Mic~ieZ H~mans
--.----_----_-Man en vronw testeeren en verklaeren beneede de twee duijsent
guldens gegoet te zijn.
Op heeden den 3 Julij 1786 compareerde voor mij MicbteZ
H&nans openbaar notaris, bij den Ed. Hove van Holland in
‘s Gravenhage geadmitteert, tot Raamsdonk resideerende, ter presentie van de getuigen naergenoemt. Adviaen Papij ende Geertrug Kievits, egte lieden woonende alhier, mij notaris bekent;
Te kennen gevende genegen te zijn, om te disponeeren van hnnne
natelaetene goederen : mitsdien revocerende alle hunne voorgaende
testamenten,
codicillen of andere actens van uijttersten wille.
welke hij of zij, jder van hun oijt te vooren zoude mogen gepasseert hebben, niet willende dat ietwes daervan bestaen of eenig
effect verkrijgen zal : Ende nu van nieuws disponeerende, verklaerde vooreerst hij testateur zijne gemelde huijsvrouw de testat r i c e i n desen, nevens zijne gesamentlijke kinderen in’ dit zijn
huwelijk verweckt te institueeren jder in eene filiale portie; waerentegen zij testatrice verklaerde vooreerst haeren voorzoon ín eerste
huwelijk verweckt bij wijlen yan vatz Disseldur- met name Yan
ranse von Disseh’orp en bij vooroverleijden zijn wettige kinderen
bij representatie te institueeren in de bloote ligitime portie, van
haere naertelaetene goederen ; ende ingelijke portie insgelijks te
institueeren haeren voorschreeven man, den testateur in desen;
Ende wijders in aIle haere verdere naertelaetene goederen tot
volle erfgenamen te institueeren de gezamentlijke kinderen. welke
zij testatrice uijt dit haer jegenswoordig huwelijk zal koomen natelaeten ; en ingevalle den langstlevende zig in anderen huwelijk
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mogt komen te begeven, blijft alsdan gehouden te doen afstandt
van de geregte portie aen haere kinderen hiervoren gemaekt,
voort voltrecken vant huwelijk; dog is den wil en begeerte van
haer bijde testateuren, dat de langstlevende egter zal genieten en
proffiteeren het jaerlijx vrugtgebruijk van de kinderen haer aenbestorvene erffportie, voor de opvoedinge tot tijd en wijlen het
jongste kint zal hebben bereijkt den ouderdom van vijf en twintig jaeren, huwelijk ofte anderen gebrobeerden staet: Wijders de
langstlevende van hun beijde aenstellen, tot voogd ofte voogdesse
over haere minderjariege kinderen en toezigtbehoevende erfgenamenen naer doode van de langstlevende en ook in kas van hertrouwen stellende alsdan daerover tot voogden: Pieter Paquy en
Yan Antony Kievi~s tot .!!@ang/z en bij vooroverlijden alsdan COYnelis van MOUY+ e n Bastiaen Holster bijde alhier, alle m e t d e
noodige magt van assumptie en surrogatie tot den eijnde toe,
mitsdien uyt hunne nalatenschap secludeeren alle heeren weesmeesteren en geregten waer hun sterfhuijs zoude mogen koomen
te vallen, en speciaelijk schout en geregte deser plaetse (of daer
de komparanten woonagtig zijn :)
Al hetwelke, aen beijde komparanten zijnde voorgelesen, verklaerde zij hetzelve, elk in zijn reguard, als te zamen te wesen
haer lieder testament, en uytterste dispositie, begeerende dat hetzelve zijn volkomen effect zal hebben, zooals ijmands uijtterste
wil best, kan en mag bestaen;
Aldus gedaen en gepasseert binnen Raamsdonk op dato voorsz.
ter presentie van Anthny van den Broek e n Dirk ransse van
Dongen,,.
als getuijgen hiertoe versogt.
w.g. A. Papuy.
Geertruy Kzvits.
Anton@ van der Broeck.
Dirk Yanse van Dongen.
M. H@nans, Nots. Publ.
VI. Yohannt+s van Dusseldovp,
ged. Raamsdonk 5 November 1752,
korenmolenaar te Waspik, schepen van Groot Waspik 17871796, Lid der Municipaliteit 1798, in 1806 gaarder der Gemeene middelen te Sprang, trouwt Almkerk rg April 1778
(ondertr. 3 April) .Ye?n.eke ‘t Hooft, dochter van Maarten en
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Adriana Sterrenburg, ged. Almkerk 15 April 1754, overl.
Schiedam 27 Juli 1833.
Uit dit huwelijk:
I . Geertruy, ged. Waspik 15 A u g u s t u s 1779, trouwt Waspik
z I Februari 1802 Yacob de Jong/?, zoon van Ambrosius en
Johanna Nederveen, geb. Werkendam 5 Maart 1780.
Hieruit:
a. Johannade Jongh, geb.Werkendam 4, ged. 17 Aug. 1802.
b.
Johannes
>
9 Dec.
24 1803, ged. 8 Jan. 1804.
c. Ambrosius >
> 14/22 J u n i 1 8 0 6 .
D
D 1z/18 October 1807.
d. Jenneke
e.
Teuntje
a
> 12/26 M a a r t 1809.
f. A m b r o s i u s
D 6/11 M a a r t 1810.
2. Adriana, ged. Waspik 8 September 1782,. overl. Schiedam
rg April 1843.
3,
Johannes,
3
>
I I December 1785 (volgt VII)
4.
Maarten,
D
B
26 April 1789, jong overl.
5.
Maria,
D
>
28 November 1790.
D

17 Januari 1770 blijkt uit het Register van Attestatiën, dat
J a n Jansz. van Loon, gehuwd met Dingena Zylmans, tot
v o o g d o v e r J a n Jansz. van Dusseldorp, zoon van Geertruy
Kievits. benoemde Adriaan Stevensz. Timmermanz.
27 Januari 1770 blijkt, dat Jan Jansz. van Dusseldorp voor
de helft erfgenaam is van Dingena Zylmans.
2g Januari 1772 verkoopen Arie Pacquy en Geertruy Kievits voor henzelf en als voogden uan Jan Jansz. van Dusseldorp een stuk grond aan Maria van Dusseldorp, Weduwe
Jan Petersz. van Dongen. (Archief ‘Ráamsdonk).
22 Maart 1770 verkochten Bastiaan Rijckeh
en zijne huisvrouw Dingena Zijlmans (eerder weduwe van Jan Jansz. van
Loon) en Adriaan Stevense Timmermans als voogden over
ahet eenig onmondig kind van Johannes van DusseIdorp, daar
moeder af is: Geertruy Kievits, met name Jan Jansen van
Dusseldorpa aan Rastiaan Holster een windkorenmolen, werf
en rosmolenwerf, gelegen op het Molenpad onder Raamsdonk
voor f 8600, waarvan f 3300 als schuld bleef staan. (Arch.
Raamsdonk).
27 Mei 1778 verklaarde J. van Dusseldorp te Waspik d e
schuld voor afgedaan (id).

GESLACHT-

32

EN

WAPENKUNDE.

16 Nov. 1775 verkoopen Ary Pacquy en zijne huisvrouw
Geertruy Kievits, alsmede haar zoon Johannes van Dusseldorp
eenige goederen te Raamsdonk aan Peter Adrianus Koning.
(Arch. Raamsdonk).
11 Augustus 1787 verkoopt Jan Jansz. van Dusseldorp te
Groot Waspik een stuk grond te Raamsdonk aan Arien Pacqué.
6 April 1798 verkoopt Johannes van Dusseldorp huis, bakkerij
en pakhuis te Waspik aan Johannes van den Hoek.
27 Februari 1805 passeerde Johannes van Dusseldorp, senior,
korenmolenaar te Waspik met zijn huisvrouw Jenneke ‘t Hooft
voor Schout en Schepenen te Groot Waspik e e n a c t e v a n
donatio inter vivos betreffende de korenmolen aldaar.
13 Januari 1808, Tweede acte van donatio inter vivos.
16 December 1806 is Johannes van Dusseldorp getuige’ te
Sprang en is dan gaarder van ‘s lands Gemeene middelen
aldaar.
22 November 1807 getuigt zijn zoon Johannes van Dusseldorp, junior, te Sprang.
VIL yohannes vau Dwseidorp,
ged. te Waspik, I I December 1785,
candidaat-notaris, later koopman te Schiedam, overl. aldaar
26 December 1849, trouwt 1 8 0 6 Maria Wifhehina van de
Werken, dochter van François, notaris en Johanna van Olphen,
geb. te Schiedam. Zij werd geboren te Sprang 20 Juni 1787
en overl. Schiedam 25 Juli 1839.
Uit dit huwelijk:
I,

2.

Johannes Gerardus, geb. Sprang 12118 October 1807, eigenaar
der rijstpelmolen >De Rijsthalm< te Schiedam, aldaar overleden 7 October 1581, trouwt 10 Schiedam 30 November 183 I
(ondertr. 18 Nov.) Elisabeth Maria van Broekkoven, geb.
Rotterdam 1812, dochter van Jan, vleeschhouwer en Anna
Jansson, die hertr. met Frans de Kok. Zij overl. Schiedam 20 Januari 1871; Johannes Gerardus trouwt 20 Schie,dam 1 3 Januari 1875 zijn schoonzuster (halfzuster zijner
vrouw) Cornelia de Kok, dochter van Frans, vleeschhouwer
e n A n n a J a n s s o n , g e b . S c h i e d a m 7 J a n u a r i 1821, e r
overl. 17 Juli ISgo.
Corstiaan: geb. Waspik 29/31 Dec. ISog, volgt VIII.
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3. Johanna Geertruda, geb. Waspik, 14 Jan. 1814, er over!.
31 Juli 1817.
3
,
IO Jan. 1816, er overl.
+ Adrianus Marinus,
3 Juli 1817.
B
15
April
I
8
I 8, volgt VIT1 bis
F
r
a
n
ç
o
i
s
J
o
h
a
n
n
e
s
,
>
5.
6. A d r i a n u s M a r i n u s , B
a IO Mei 1820, volgt VIII ter
,
> I April 182 1, > VIIIquater
7. Corstiaan Gerrit,
8. Maarten Simon, geb. Schiedam,6 Jan. 1824, kapitein ter koopvaardij, later koopman, over]. te Rotterdam 11 Maart 1876,
trouwt Rotterdam 31 Mei 1854 Viewertje Voorend@, g e b .
geb. Rotterdam 26 Mei 1826, dochter van Jan Arie en
Maria Clasina van Stratum, overl. Rotterdam 26Juli 1888.
Uit dit huwelijk:
a. Maria Wilhelmina, geb. Delfshaven 23 Dec. 1861, trouwt
Rotterdam 24 Juli 1890 Gerrit Breedveld, zoon van
Willem en Maria van Veen, geb. Rotterdam 7 Febr.
1852, er overl. 26 Augustus Igr I. (‘s Gravenhage).
b. Jan Ary, geb. Rotterdam 2 2 December 1868, er overl.
16 Maart 1869.
c. Johannes Gerardus, geb. te Rotterdam 2 2 December
1868, er overl. 23 Juni 1865.
9. Johanna Geertruida, geb. Schiedam, 25 Juli 1825, er overl.
14 O c t , 1894, t r o u w t S c h i e d a m 8 M a a r t 1849 Willem
Soizncveld,
timmerman en aannemer, zoon van Jan Pieterse
en Wilhelmina Vlaardingerbroek, geb. Pijnacker 18 August u s 1813, overl. Schiedam 3 Dec. 1874.
Hieruit:
a. MariaWilhelmina Sonneveld, geb:Schiedam 6 April 1850
6. Wilhelmina
2
>
,
16 Nov. 1851
>
>
c. Elisabeth Maria
>
1 2 Juli 1853
>
>
,
d. Elisabeth Maria
28 Sept. 1854
>
>
,
e. J an
29 Sept. 1856
>
1
f. Jeannette Adriana Maria a
31 Dec. 1857
>
,
>
g. Anna Catharina
I J u n i 1859
h.
Johanna
Geertruida
D
>
)
16 Juli 1861
>
>
>
i. W i l l e m
2 I Maart I 863
*
2
>
j. Anna Catharina
r5 J u l i 1 8 6 4
R.
François
Johannes
3
>
>
13 Jan. 1868
10. Jenneke Adriana Maria, geb. Schiedam 2 Sept. 1827, overl.
1938

3
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Heemstede 26 September 1882, trouwt Schiedam 15 November 1849 Willens Langeveia’,
aannemer te Lisse, zoon
van Cornelis en Neeltje Visser, geb. Hardinxveld 16 Maart
1826, overl. Haarlem 14 December 1888.
I I. Jacobus Bernardus, geb. Schiedam 23 Juni 1829, er overl.
g O c t . 1829.

VIII. Cqvstiaan v a n D@ssela’orp, g e b . Waspik zg D e c . , g e d . 31
December 1809, arts, genees-, heel- en vroedmeester te Werkendam, vestigt zich Juli 1871 te Utrecht, overl. Utrecht 2g
September 1877, trouwt Werkendam (ondertr. 18 Nov. 1831)
Aa!rtana
Cornelia
valt Baasbank, d o c h t e r v a n J o h a n n e s e n
Adriana Eva Kieboom , g e b . W e r k e n d a m 3 0 M e i 1811,
overl. Utrecht 25 Maart 1881.
Uit dit huwelijk:
I. Johannes Adrianus, geb. De Werken 16 Sept. 1832, volgt
1X,
2. Maria Wilhelmina, geb. Werken, I I Sept. 1833, jong overl.
3. Johannis, geb. De Werken 16 Maart 1835, volgt 1X b i s .
4. Maria Wilhelmina, geb. Werkendam 14 Juli 1839, overl.
Utrecht 3 Mei 1920.
5. Paulus Hendricus. geb. Werkendam 23 Juni 1840, volgt
1X ter.
6.. Adriana Eva, geb. Werkendam 24 Mei 1842. overl. ‘s-Grahage 15 Januari 1918, trouwt Utrecht 24 A u g u s t u s 1877
(ondertr. I z Aug,) Yokannes Nolen, burgemeester van Hoogvliet en Poortugaal, zoon van Gerrit Adrianus en Elisabeth
J o h a n n a v a n &ck, geb. Nieuw Beyerland 17 Maart 1841,
overl. Katendrech‘t 23 Januari 1886.
7, Elisabeth, geb. Werkendam 21 Augustus, 1845, overl.
trouwt ~ohannis van YaevPn, oud officier van gezondheid
arts te Werkendam, overl. ‘s Gravenhage.
(Wordt v oortgezetl.

~
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Ben en ander over het geslacht A D RI A N 1
en zijn verwantschap.
DOOR

Mr. H. H. EVERTS.
(Voortzetting valz

Nav. LXXX,

240).

E, 111. 6. Petrus of Pieter Adriani, als student ingeschreven te
Groningen 31 Dec. 1746, predikant sinds 1758 te Oude
Tonge, 1762 te Oterdum en 1772 te den Andel, geb.
te Groningen 23 Mei 1730 (volgens opschrift van de
grafzerk te den Andel), aldaar gedoopt 24 Mei 1730,
t te den Andel 3 Nov. 1808 (a.v.), trouwt 2 Sept. 1767
(vlg. genealogie van Delden, in het archief tldriani,
maar volgens Hs Rengers van Naersden 3 Oct. 1767)
Sara &sch, dochter.van Dr. Marcus Jan, practiseerend
geneesheer te Groningen en Johanna of Jenneken van
Delden, geb. te den Andel 7 Nov. 1740, t aldaar 15
Febr. 1774 (zie de grafzerk).
Uit hun huwelijk werden geboren:
I. yoanna Aritia AdrPani,
die volgt . . , . . . . . H.
2. Marcus pan Adriani, die volgt. . . . . . . . . . 1.
3. Fenna Wibbina Adriani, geb. 18 Juli 1773 en in
1836 te Groningen ongehuwd overleden.
Het geslacht Busch voert als wapen (zie Ferwerda en
de Wapenheraut 11 blz. 74 en 169). In zilver een
(roodgekapte-vlg. Wapenheraut, door F. niet genoemd)
Valk in natuurlijke kleur, met zilver-rooden band met
los hangende linten om den hals, zittende op een afgehouwen boomtak van natuurlijke kleur. Het is opgezeten in Groningen, maar afkomstig uit Nancy in
Frankrijk als tengevolge van de vervolgingen der Hervormden naar Holland gevlucht na de herroeping van
het edict van Nantes, en aldaar gelteeren du Buis,
Arkdans du Bob, zoon van Hudevt, werd te Nancy
in 1548 geboren, vestigde zich te Groningen, waar hij
overleed g Nov. 1623 en begraven werd met zijn vrouw
in de Academiekerk (de wapens op de grafsteen zijn
uitgehouwen), en vevandevde a@t~amzltenuam ìlt Busck.
Zijn 2~ vrouw was Corneli.sie Lama, dochter van Reneke
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en van Anna Allersma. (Wapen Elema: in blauw 4
gouden lelies). Wapen AIìersma, gedeeld 1 in goud een
halve zwarte adelaar, uitgaande van de deelingslijn 11 in
goud 2 zwarte sterren boven elkaar. Hun zoon was Remde
Busch, ontvanger der gemeenelandsmiddelen, Arekuzcrd
met Janxetj, van Hasselt, (over wapert van Harselt zie
wapen Heraut 1898 11: 16g), dochter van Marcus, die
zeuen kinderen hadden :
I. Lambert, 2. Dr. Hendricus, gehuwd met Aletta
Cremers, die hertrouwde met Jan Mees, 3. Nicolaas,
in 1646 Secretaris van het Goorecht, gehuwd met L.
Trip, 4. Reneke Rusch van Allersma, Burgemeester van
Groningen, geh. met Siberdina Siccama, en die het
huis Allersma in 1707 als fideïcommis toekende aan
Johanna Busch, weduwe de Marees, dezelfde als Johanna
Busch geb. 4 Oct. 1670, $ te Groningen 7 Mei r7zg
de vrouw van Johan de Marees, geb. te Groningen 26
Juli 1656, + aldaar 6 Febr. 1704 Raadsheer van de
stad Groningen (t. a. p. bl. 75). Zij werden de ouders
van o.a. Johan Jacob de Marees, 25 Dec. 1696-18 Mei
1728, gezworen der Stad Groningen, en Reneke Busch
de Marees van Allersma (t. a. p. blz. 76) geh. met Anna
van Gesseler, uit welk huwelijk een dochter sproot
Johanna, geh. met mr. Albert Hendrik van Swinderen,
de ouders van Jhr. Reneke de Marees van Swinderen
van Allersma. 50 Aaltje Busch, zooeven bedoeld, + 6
Dec. 1679, geh. te Groningen 28 April 1654 met Johan
de Marees, zoon van Johan- en Engeltje Jacobs en geb.
te Groningen 13 Aug. 1613 t aldaar 30 Nov. 1679,
eerst geh. geweest met Hester MuIler, 60 Anna Busch
gehuwd met Richard Ludolphi, wier dochter Richardina
huwde Scato Gockinga, uit wie geboren werd Keneke
Busch Gockinga, 70 Marcus Busc/r, predikant te Vierhuizen.
Laatstgenoemde huwde Hilletje M e e s , d o c h t e r v a n
J eremias- en Anna Syghers, ged. 24 Jan. 1645 (de
stamvader van den jongsten of Rotterdamschen tak der
fam. Mees, in tegenstelling met den oudsten of Groningschen tak, beide voortgekomen uit Gregorius, eigen
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lijk genaamd Joris of Joist Mees, ofkomstig uit Aken.
Wapen Mees (Rott. tak) is doorsneden 1 in rood een
aanziende zilveren ossenkop met een gouden ster tusschen
de horens, 11 in blauw 3 zilveren meezen. Helmteeken :
een zilveren mees op een gouden ster tusschen 2 zwarte
buffelhorens. Dekkleeden : goud, rood en zilver blauw.
Marcus Rusc~ en HìZZetjE Mees werden de ouders’van
Maytinus Busclt, predikant, te Groningen sinds 1716
en Ehnbetk van Hoorn uit wie sproot DY . Maycus Rusck
geb. 23 Dec. 1703, -t te Groningen 27 April 1782, gekuwd met Yohanua of /enneke7e van Delden geb. IO L)ee.
1704, -l- te Groningen 27 April 1782, een geslacht, dat,
met genoemde Johanna, reeds in de 4” generatie ook in
Groningen gevestigd was, en dat in de tegenwoordigen tijd
o.a. ook in Deventer bloeit. Wapex van Delden: een gouden boom op een blauw veld, wrong en dekkleeden : goud
en blauw. Helmteeken de boom tusschen een vlucht,
Uit. hun huwelijk sproot Sara Busck, hiervoren genoemd.
Het geslrcckt var1 Hoorn, voerende als wapen in zilver
een roodgesnoerde zwarte jachthoorn, vergezeld van 3
zespuntige gouden sterren (2 en I) is een oud Amsterdamsch geslacht, voorkomende bij en in vele generaties
beschreven door Joh. E. Elias, de Vroedsehap van
Amsterdam deel 1 blz. 295 vlg., omdat Elizabelh v a n
Hoorn de dochter was mr. Johan van Hoorn, geb. te
Amsterdam en ged. in de Oude Kerk aldaar IO Jan.
1644, die echter naar Groningen verhuisde, daar Kaadsheer der Stad werd, en lid der Rekenkamer van Stad
en lande, er stierf 24 Juni 1694 en Mei 1669 huwde
met Medina Petrejus.
Zoodoende was zq door kaar vader een afstatwzeliitg
der van Hoorns, die in 1524 op een Burgemeester van
Amsterdam kon roemen, Simon Claeszoon v. Hoorn,
der de Coningh’s,
uit wier midden een Oprichter der
O.I. Compagnie (1602) voortkwam t.w. Jan Hermanszoon
de Coningh, en der Benningk’s, waarvan een lid (mr.
Jacob) in 1505 notaris en secretaris was,
en door kaar moeder een afstammelinge van Samud
petre+, predikant te Midlum en Tjacomina Emmius,
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kleindochter van Ub&u Emmius, geb. te Grietzijl 5 Dec.
1547 en -l- te Groningen g Dec. 1625, Hoogleeraar in
de geschiedenis en de Grieksche taal aan de Groningsche
Hoogeschool, van hare oprichting ‘in 1614 af, een man
van groote geleerdheid, over wien men kan naslaan
A. J. van der Aa Biogr. W. B. V: 129 vlg. en nieuw
Ned. Biogr. W. B. VII: 408 vlg.
.
Volgens het Alg. Ned. Fam. Blad XVI: 503 voerde
het geslacht Emmius als wapen in zilver een blauwen
passer, als een keper geopend, waartusschen een roode
roos, welke ook weer als helmteeken voorkomt, Dit
geslacht stierf uit met een kleinzoon van den professor,
Samuel Emmius, Bnrgemeester van Groningen, t 1684,
en (ook blijkens het wapen) is een ander dan het na
te noemen geslacht Emmen, ofschoon het nieuw Ned.
Biogr. W. B. meent, dat het de gelatiniseerde naam
was voor Emmen, en de prof, eigenlijk heette Ubbe
Emmen. Intusschen heette diens vader Emmo Dijken,
zou Emmen dus een patronimicum zijn.
F. 111: 5. Anna Elisabeth Adviani, ged. te Groningen 27 April
1717, i- te Groningen 5 Mei 1797 gehuwd 25 Mei 1744
met Tlieodorus Feltman de Beveren, predikant resp. te
Schellinkhout, Schipluiden, Vlissingen en Utrecht, geb.
te Noordhorn 16 Nov. 1706, t te Utrecht IO April 1767.
eenige zoon van den predikant Lambertus de Beveren
en Sophia Theodora Feltman zijn 2e echtgenoote. Deze
Lamóevtus van Beveren werd geboren te Heusden 1673,
kwam in 1695 in Noordhorn, en vertrok vandaar in
1708 naar Meppel en vandaar naar Hoorn, waar hij
2 8 Jan, 1742 stierf. (Zie Nieuw Kerk Handb. 1914
en Bijlage op Groningen).
Uit dit huwelijk werden geboren:
I. yokanna %qgavetlza de Beveren, die 3 Oct. 1779
liuwde m e t Wicker v a n Swinderen. 1. U. D. Raadsheer der stad Groningen, weduwnaar van Octavia
Cornelia Suzanna van Rheden, dochter van Onco
van Rheden en Dodonea van Wyckel, en t te Groningen 16 Maart 1777, na in 1774 te Leer gehuwd
te zijn. Uit dit huwelijk sproten 3 jong gestorven
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kinderen, een dochter Anna Maria en een zoon nl.
Mr. Theoa’ovus van Swinderen, juris professor te Groningen gekuwa’ met 7;évr. G. A. L. van de Merwedc.
2 . sopkia Tkeodora d e B e v e r e n , i n 1777 gekuwd m e t
d e n Hoogleeraar Meinardus Tydeman t e U t r e c h t ,
later te Leiden, uit welk huwelijk o.a. a. een zoon
sproot genaamd Wiliem Hen&% Tydeman, prof. te
Leiden, gehuwd’ met Matkzlda Hoorn; e n b. e e n
zoon Berend Frederik ;rjdema’n, predikant, te Utrecht,
Dordrecht en Harlingen. (Zie Nieuw Kerk. Handb.
t.a.p.)
Het gedackt de Beveren voert als wapen: In rood een
zilveren dwarsbalk, beladen met een zwarten loopenden
beer en een rechter vrijkwartier van blauw met gouden
lelie, zie Ferwerda Wapenboek t.a.p. deel 11.
Het is zeer oud, en zijn geschiedenis van I 120-1624
wordt beschreven in het Algem. Woordenboek van
Hoogstraten deel 11 en in Batavia Illustratie van Van
Leeuwen blz. 869, waar ook de open brief van de adelsverheffing en vermeerdering van het wapen met het
vrijkwartier, verleend door Lodewijk X111, Koning van
Frankrijk, in 1635 aan Cornelis de Beveren wordt vermeld. Bij Rietstap, Wapenboek van den tegenwoordigen en vroegeren adel komt het wapen dan ook zonder
vrijkwartier voor, en de bever goud gekroond. en getongd, als helmteeken : 2 vleeschkleurige a r m e n , e l k
e e n rooden stok horizontal houdende, de ellebogen
buitenwaarts en de wapenspreuk sper mare per terrasc.
Vorsterman van Oyen, in zijn Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche geslachten 1 heeft hetzelfde wapen,
met den bever alleen goud gekroond, verder geen spreuk
en als helmteeken een in zilver gekleede,n jongeling
tusschen een roode vlucht. Rietstap noemt het geslacht
de Bevere, afkomstig uit de meyerij van den Bosch
en uit Dordrecht, en zijnde het wapen voortgekomen
uit Amstel - conform. 1. B. Rietstap; Armorial Général,
maar het wapen heeft voortdurend heel wat veranderingen ondergaan. Uit dit geslackt sproot Wdiem de
Beverei&, Heer van Slrevels~aek (zoon van Cornelis bo-
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vengenoemd en Christina Pijl), die bij Maria Helfitzx
een bastaara’zoon had, genaamd Willem, die predikant
werd te Tilburg en huwde met Maria van den Bosch,
-/- te Tilburg 1683, dochter van den beroemdengeleerde
Lambertus van den Boscii.
Uit dit huwelgk
Lambevtus bovengenoemd voort.

spvoot

Ds.

Vergelijk nog de Haan Hettema en Van Halmael,
Wapenboek van den Frieschen adel 11: 285 en het
Hs. van Rengers van Naersen.
G. IV : 2. Arizu Adriani, als student ingeschreven te Groningen
17 Sept. 1773, predikant, sinds 14 Juli 1781 t e Oterdum, Mei 1783 te Schildwolde, en 1795 te Dokkum,
gedeputeerde ter Synode van Groningen, sinds 1827
L i d v a n d e mii. van Nederl. Letterkunde te Leiden,
in het beLit van een goed geheugen, goed kenner en
vloeiend schrijver van Latijn (zie het Prot. Vaderland,
Biogr. Woordenboek van Prot. Godgeleerden) geb. te
Groningen 4 Jan. 1756, -l- te Dokkum 23 Dec. 1830,
begr. te Aalum gemtc Oldenhove (Gr.), gehuwd met
10 5 Mei 1791 Wibbina Emmen, geb. 24 Jan. 1760
f 13 Mei 1800 (dochter van mr. Rudolph, Raadsheer
en Lid van Gedep. St. van Stad en Lande, en daarna
van Hunne Hoogmogenden, geb. ,5 Jan. 1724, f t e
Groningen 17 Oct. 1782, en van Anna Margaretha
Tjaden, dochter van mr. Cornelis Henric- en Rolina
Wolthers) 20 12 &Iei 1801 hare zuster Maria yacoba
Emmen, geb. 23 Juli 1768, -f 5 Jan. 1834.
Zie .over het geslacht Emmen Vorsterman van Oyen
t. a. p, 1 bl. 242. Het zqen is in zwart een roode
dwarsbalk, beladen met 5 gouden aaneengesloten ruiten,
en boven den balk een gouden lelie, en daaronder 2
gouden schuin gekruiste sleutels, met een rood hart
over alles heen. Helmteeken : zwarte antieke vlucht
met gouden lelie daartusschen en op een goud zwarte
wrong. Dekkleeden goud en zwart.
Alleen uit het Ik huwelijk werden hzderen geboren:
behalve een vroeg overleden zoon en dochter.
3. Anna Mavgaretha WarmoZdina Adriani geb. rg Jan.
1795, t Ede 15 Sept. 1814; gehuwd met Lanzbert
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IYzY& van der Weide, zoon van Kier en Aaltje
Kniphorst. geb. te Kampen 1785, -t te Dokkum
7 Maart I 8 I 5 laatst predikant aldaar, uit wie 2 dochters werden geboren.
4. Rudolph Adriani, die volgt . . , . . . . K.
H. IV: I. Yoanna Aritia Adriani, geb. te Oterdum 14 Aug. 1769
-i- te Groningen 2 Jan. 1840, gek. te den Andel I I Juli
1792 met Prof. DY. Yaco6 Baart de Ia Fa&, Hoogleeraar
i n wis., natuur- en sterrenkunde, zoon van Yacob -,
weduwnaar van Johanna Guldemont en Marza Christi~a
a% Brueys, en geb. te ‘s Gravenhage 20 Juli 1757, f te
Groningen I April 1823, begraven in de Martini-kerk
aldaar. (Zie Ned. Patriciaat 1913 blz. I 19 eu Hs. Rengers
van Naersen.
Het wapen Baart de ia Faille vertoont in zwart een
gouden keper, beladen met 3 blauwe lelies, en vergezeld in het schildhoofd van 2 elkaar aanziende rood
getongde
leeuwenkoppen, en in den schildvoet van
een blauwgeringden gouden luipaard-kop.
Hun zoomt Prof. DY. Jacob Baart de la Faille, geb. te
Groningen 25 Jan. 1795, -J- te Groningen rg Mei 1867,
gepromoveerd in de medicijnen 14 Mei 18 17, tot Hoogleeraar benoemd 21 Dec. 1832, begiftigd in 1841 met
de orde van den Ned. Leeuw, en qek. te Jelsum rg
October 182 1 met Juliana Lucia van Wageningen, geb.
te Jelsum 17 Febr. 1798, -/- te Groningen 7 Dec. 1854,
dochter van Gerardus - en Juliana Lucia Elizabeth Maria
Hoeth, (zie de Haan Hettema en van Halmael, Wapenboek van den frieschen adel 11 : 27 1. Hun zoog D Y .
Mareus Jan Baart de la Fa&, geb. te Groningen
11 S e p t . 1828, t te Leeuwarden 3 Nov. 1895 fvogwt
te Utrecht 21 A u g . 1 8 5 7 Mugdalena WiLheZmina van
I Wagenz?zgen,
geb. te Jelsum 22 Sept. 183 1, j- te Polsbroek 24 Nov. rgo8 dochter van Dr. Jan Hendrik Jetso en Margaretha Maria Crommelin.
WapeN va rz Wagen ingen, in goud een zwart rad van
6 staken, helmteeken : ean zwart-gouden vlucht, gouden
dekkleeden en als schildhouders 2 natuurlijke klimmende
leeuwen. (Zie de Haan Hettema en van Halmael t. a. p.)
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Gerardus van Wageningen was de zooz van Jan -, geb.
te Dordrecht 25 Sept. 1730, -t 6 Jan. 1819 e n Yacobn
Kloeck, geb. 9 Maart 1730, t te Leeuwarden 14 Maart
1814. Zij voert als wafen: in goud een klimmenden
windhond.
yuiìana Lucia Elisabeth M a r i a Hoeth, geb. te De‘venter 22 Febr. 1772, + 26 Juli 1832, en 24 Juli 1791
gehuwd, i s e e n d o c h t e r v a n Hendricus J e t s e Samuel
Maurits Philip Hoeth, t te Nijmegen Dec. 1788, oud
42 jaar en van Geertruida Anna Margaretha Barones
van Broeckhuizen, afkomstig uit Deventer, geb. in 1750,
t November 1788. Haar vader was een zoon van
Maurits Philips Houth 1. U. D., Raad van Justitie te
Steinfurt en Elisabeth Maria Barones de Rochebrune,
geb. 1724, t Dec. 1792, eenige dochter van Hendrik
Baron - en Juliana Lucia Doys, welke laatste hertrouwde
met Jetzo Idzard TJbbo ‘Ay-lvaas van Burmania. (Zie
over het geslacht Doys, als wa$e?t voerende: in zwart
drie gouden bollen, 2 e n I . Gekroonde helm met als
helmteeken : een gouden bol tusschen een antieke
zwarte vlucht: de Haan Hettema van Halmael t. a. p.
1:388 e n 3 9 1 : A ) .
De 2e zoon uit het huwel~k de la Fdb-Adrimaz t.w. Petrtls, Luitenant-Kolonel bij de genie, geb. te Groningen I 7
Nov. 1797, t aldaar 14 Febr. 1871 Izuwtte Luik 31 Dec.
1829 Sophia Wilhdmina Fredzcss, geb. te Bremen 7 Dec.
1803, t Grave 17 Oct. 1857, do&& van Frans Adriaan -,
. kapitein der genie en van BCatharina Altman, uit welk
huwelijk 4 zoons en èéne dochter sproten.
De 3e zoon [verder hadden genoemde echtelieden 4
dochters, waarvan 3 gehuwd, resp. 2 karer met DY..
Salomon ~otdan Ehtkoven, wier kleinzoon werd prof.
DY. Willem Eìdzoven te Leiden, en de *ye Fenna
Alagonda
op 18 Oct. 1831 gehuwd met prof. WZY. Gahus de Wal
t e G r o n i n g e n g e b . 3 0 D e c . 1785, j- 2 2 S e p t . 1833,
weduwnaar van Ietske Meinardina Coulon, -l- 1830, uit
wie kinderen sproten, W .O. prof. mr. yohanncs de Wal
te Leiden, (overleden te Deventer) is] DY. ?okran Mavcus
B a a r t de la Faille, geb. te Groningen 31 Juli 1800,
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-t te Leeuwarden 17 Nov. 1882, en 22 Mei 1815 gehuwd met Maria Adriana Lonarda Cvommelin, geb.
te Rozendaal 4 Oct. 1808, + te Leeuwarden 23 Juni 1881,
dochter van Samuel en Magdalena Wilhelmina Brouwer,
uit welk huwelijk sproten een ongehuwde dochter, en
twee gehuwd resp. met Yan van Hettinga Tvompen . , . .
Draisma van Valkenburg; en 3 zoons: a. Dr. .Yacob
geh. met Geertje Syórandi Treslong, b. SamueZ, predikant te Londen, geh. met Marianne Cavoiina Francirca Backene en c. EZY. Robert Daniel, vice-president
van de arr. rechtbank te Utrecht, g&. met .%vY. ABtje
Hoitingu Speelman, dochter van Jhr. mr. Cornelis Jacob en Elisabeth Woltera Sandrina Enschedé. Alleen a
en c hebben afstammelingen W. O. a: Margavelha Maria,
geh. met mr. Adviatius Eha 3. PolZes, adv. generaal
bij het Hof te Amsterdam.

CORNELIS en LIEVEN DE ZEEUW.

In H. Verwoert : Handwoordenboek der Vaderlandsche geschiedenis, deel 2, blz. 382, 2c kolom wordt vermeld, dat Cornelis en
Lieven de Zeeuw, geboren zijn te Enkhuizen en dienden op ‘s @ds
vloot als kapitein. De archivaris van Enkhuiien meldde echter,
dat ze niet in Enkhuizen geboren zijn, doch wellicht voor Enkhuizen op de vloot waren. Een jaartal wordt niet genoemd. In
de Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap
te Utrecht, :deel 52 (x93 r) wordt gepubliceerd het journaal van
M. H. Tromp over den slag bij Duins (1639) en daarin worden
herhaaldelijk C. en L. de Zeeuw genoemd: Ze hebben dus in
den slag bij Duins meegestreden.
Wie kan nadere gegevens, lectuur enz. verstrekken over deze
beide vlootvoogden ?
Nijkerk.
P. DE ZEEUW J.GzN,

’
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Van een veel belasterde Koningin.
DOOK

C. K. KESLER.

Op IZ Januari 1779 had in de Notre Dame te Parijs de doopplechtigheid plaats van IMarie-Therèse-Charlotte, de oudste dochter
van Lodewijk XVI en Marie-Antoinette, Madame Royale, de latere
Hertogin van Angoulème. Tien jaar zou het nog duren, eer de
revolutie, die aan de macht der Bourbons tijdelijk een einde
maakte, over Frankrijk losbrak. Vijf jaar te voren had Lodewijk
XV voor goed de oogen gesloten en het scheen toen nog, alsof
voor Frankrijk en het jonge koningspaar een nieuwe, gelukkige
toekomst zich aankondigde. Geheel onbewolkt was de hemel
echter niet, noch voor Frankrijk, noch voor het koninklijke gezin.
De verkwisting der staatsgelden onder Lodewijk XV dreigde reeds
wrange vruchten te zullen dragen en in het geheim waren invloeden werkzaam, om den Koning en vooral de Koningin op zij te
.
schuiven.
En, wat voor de laatste het gevaarlijkste was, die geheime
machinaties waren in hun naaste omgeving zelf werkzaam. Bij
de doopplechtigheid in de Notre Dame kwam dat op duidelijke
wijze tot uiting. De jeugdige Prinses werd ten doop gehouden
door den Graaf van Provence, haar oom, den lateren Lodewijk
XVIII, in naam van haar peetoom Karel 111, Koning van Spanje.
Toen de kardinaal de Rohan, die den doop zou toedienen,
zooals gebruikelijk was, de vraag stelde, welke namen men
aan de doopelinge wenschte te geven, merkte de Graaf van
Provence op, dat dit niet datgene was, waarmede men volgens
het ritueel moest beginnen. Het eerste, dat men diende te weten,
was, wie de vader en de moeder waren. En, toen de kardinaal
antwoordde, dat dit hier toch niet noodig was, dat deze vraag
alleen dan op haar plaats was, als omtrent de ouders geen zekerheid bestond; wendde de Prins zich tot den pastoor van de Notre
Dame en vroeg dezen, die beter met de gebruiken van den doop
bekend was, dan een kardinaal, of zijn gevoelen niet het juiste
was. De pastoor antwoordde zeer eerbiedig, dat de opmerking
in het algemeen juist was, maar, dat hij in dit geval, zelf, evenals de kardinaal zou gehandeld hebben.
Wat was de bedoeling van deze opmerking? Werd zij gemaakt,
om ook maar de geringste afwijking van het ritueel te voorko-
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men, of zat er een andere overweging achter? Het laatste is het
meest waarschijnlijk. Want de Graaf van Provence, die zich door
de reeds acht jaar durende kinderloosheid van het Koninklijke
echtpaar er aan gewend had, in zichzelf den toekomstigen koning
van Frankrijk te zien, die met zijn gemalin de appartementen te
Versailles bewoonde, die in vroegere tijden steeds voor den Dauphin
en zijn gezin gereserveerd werden, zag door de geboorte van deze
Prinses zijn kansen op het door hem zoozeer begeerde koningschap belangrijk verminderen en geheel in rook vervliegen, toen
27 Maart 1785 een zoon geboren werd. En er werd in de kringen
van het hof gefluisterd, van het hof, dat in de tijden van den
ouden koning aan zooveel schandaaltjes, kleiner of grooter, gewoon was, dat niet de Koning de vader was van het Prinsesje,
evenmin als van den later geboren Dauphin, den beklagenswaardigen gevangene van den Temple uit de eerste tijden der revolutie.
Wie werd dan voor den vader gehouden? De veel belasterde
Koningin, de langzamerhand door velen gehate, maar ook door
anderen innig vereerde BOostenrijkschea, die men misschien juister
Lotharingsche, landgenoote van Jeanne d’ Arc, had moeten noemen,
zou zich ernstig misdragen hebben. En de vader der zoogenaamde
koningskinderen zou niet zijn Lodewijk XVI, maar wel een Zweedsch
edelman, Graaf Axel von Fersen. Er is over die relaties tusschen
Marie-Antoinette en Fersen zeer veel geschreven en nog onlangs
heeft Alma Söderjhelm, Professor aan de Universiteit van Abo,
getracht door de uitgave van de correspondentie en het particulier
dagboek van’ Fersen het juiste licht op deze zaak te doen vallen.
Blijkt daaruit, dat de intieme verhouding werkelijk bestaan heeft?
Geenszins, - integendeel de schrijfster moet eenige malen toegeven, dat de waarschijnlijkheid ervan niet zeer groot is.
Wie was die fameuse Graaf von Fersen en hoe kwam hij in
zoo hoogen gunst bij het koninklijke gezin, als hij inderdaad geweest is? Bij zijn eerste bezoek aan Parijs in November 1773
werd hij aan het hof voorgesteld en ontmoette daar de jonge
gemalin van den toenmaligen Dauphin. Een half jaar later, kort
na den dood van Lodewijk XV vertrok hij weer naar zijn vaderland en bleef daar tot 1778, in welk jaar hij een reis maakte
naar Engeland, waar hij ijverig het hof maakte aan een rijke
erfgename, IvIiss Leyel, die zijn aanzoek om haar hand echter
afwees. Kort daarna vinden wij hem weer te Parijs, waar hij aan
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het hof’ te Versailles zijn opwachting maakt en moeite doet, in
Franschen militairen dienst te treden. Als voorbereiding daartoe
trekt hij naar het kamp, van Bayeux, om zich in betrekking te
stellen met den maarschalk De Broglie. In October 1778 is hij
voor korten tijd weder te Parijs, om zich gereed te maken, naar
Amerika te vertrekken als adjudant van De Rochambeau, opperbevelhebber van het legercorps, dat den Amerikanen in hun opstand tegen Engeland hulp zal verIeenen.
In Amerika maakt hij ijverig het hof o.a. aan Miss Hunter, een
r&jarige Engelsche te Newport en verschijnt eerst in 1784 weder
te Versailles, ditmaal in het gevolg van Gustaaf 111, die incognito,
als Graaf de Haga een bezoek aan het Fransche hof brengt. Als
belooning voor diens, in den Amerikaanschen Vrijheidsoorlog bewezen diensten verzoekt en verkrijgt de Zweedsche Koning voor
Fersen het commando over het regiment Royal-Suédois. Het is
waar, dat de Koningin dit verzoek warm ondersteunde, maar veel
meer dan een eerbewijs, om den Graaf te beloonen voor diensten
aan Frankrijk bewezen, was het toch niet. Wat wel blijkt uit de
omstandigheid, dat de nieuw-benoemde kolonel in het gevolg van
zijn souverein weer naar Zweden vertrekt en alleen in Mei van
het volgende jaar 1785 weer te Parijs en te Versailles is. Juist
in den tijd, toen de beruchte geschiedenis van het parelsnoer er
het zijne toe bijdroeg, om de Koningin in opspraak te brengen.
Daarna houdt Fersen tot 1789 verblijf in zijn vaderland en
komt weer in Frankrijk, juist toen de eerste gebeurtenissen der
revolutie plaats hadden. Toen in den nacht van 5 op 6 October
scharen havelooze mannen en vrouwen uit Parijs naar Versailles
trokken, om de koninklijke familie naar de hoofdstad te voeren,
toen, wordt beweerd, bevond Fersen zich bij de Koningin. Ook
Mevrouw Södejhelm vermeldt dit, maar voegt er althans bij, dat
de omstandigheden allerminst tot rust en tot liefdesbetuigingen
uitnoodigden.
Fersen intusschen blijft te Parijs en wordt zelfs in r7gd de geheime diplomatieke agent van Gustaaf 111, die het voornemen
heeft, ten behoeve der koninklijke familie tusschen beide te komen.
Geen wonder, dat hij in dien tijd de uiterste voorzichtigheid in
acht neemt, niet alleen, om de Koningin, maar vooral om zichzelf niet te compromitteeren. Intusschen ontwikkelen zich de
gebeurtenissen ten nadeele der koninklijke familie en in het laatst
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v a n r7go worden aan het hof plannen beraamd, om haar in
veiligheid te brengen. Aan de voorafgaande besprekingen nemen
de zoon van den maarschalk Bouillé, bisschop De Pamiers en
Fersen deel, terwijl later ook de hertog de Choiseul, kolonel van
het regiment Royal-Dragons en de baron de Goguelet, officier
van den staf in het geheim genomen worden.
De plannen komen tot uitvoering in den nacht van zo Juni r7gr.
In een postkoets zou het koninklijke gezin, vergezeld door Madame
Elisabeth, de zuster des Konings, Madame de Tourzel, de gouvernante der kinderen en twee hofdames zich naar Montmédy begeven, om onder bescherming van het trouw gebleven deel van
het leger en buiten het bereik der Parijsche opstandelingen te zijn.
Het gevaarlijkste gedeelte van die onderneming was, de koninklijke
familie buiten de Tuilerieën en buiten de hoofdstad te brengen.
Daarmede belastte Fersen zich. Tot Bondy bestuurde hij als
koetsier de paarden, om daarna van het koninklijke gezin afscheid
te nemen. Een afscheid voor goed!
De vlucht naar Montmédy mislukte o.a. door de gebrekkige
maatregelen, die veel op verraad leken, van de hoogste officieren
en twee jaar later vielen de hoofden van den Koning en van de
Koningin onder de valbijl en werden de kinderen in den Temple
gevangen gehouden.
Waar was in die droevige dagen Fersen en hoe hield hij zich
onder de slagen, die de koninklijke familie troffen? Was hij ontroostbaar wegens het vreeselijke lot der Koningin? Het heeft
er niet veel van. Althans in denzelfden tijd, dat hij zijn leven
in de waagschaal stelde, om haar te redden, stond hij in zeer
intieme verhouding tot een gewezen actrice, M~‘J Sullivan, e e r s t
een favoriete van Jozef 11 en daarna onderhouden door een rijken
Schot, Quintin Craufurd. Te Brussel had Fersen met haar kennis
gemaakt, te Brussel, waar de zuster van Marie-Antoinette als
Gouvernante der Oostenrijksche Nederlanden het bewind voerde!
Die relaties vermeldt Fersen zelf in zijn dagboek, evenals daarna
die met een Spaansche, met twee hooggeplaatste Russische dames
en ten slotte die met een Duitsche prinses..
Uit Fersens eigen gegevens blijft dus weinig over van een aanwijzing naar een intieme verhouding tot de Koningin van Frankrijk.
En haar eigen houding, vooral in de dagen van haar tegenspoeden en vernedering wijzen er allerminst op, Marie-Antoinette
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moge eenige eigenschappen gemist hebben, die onontbeerlijk zijn
voor een vorstin, zij had er andere, die een vulgair zich vergeten
alleronwaarschijnlijkst
maken. Zelfs met een Don Juan, zooals
Fersen blijkens zijn dagboek was. De tijdsomstandigheden, maar
niet minder de geheime intrigues in haar naaste omgeving zijn
haar noodlottig geworden. Van deze laatste toonde de, in hofkabalen zoo ervaren oude Keizerin Maria Theresia, haar moeder,
een vermoeden te hebben, toe zij in 1777 aan haar gezant te
Parijs De Mercy schreef, dat zij, ingeval er een Prins of Prinses
geboren zou worden, de uiterste vrees koesterde voor de moeder,
zoowel als voor het kind. En zij wenschte dan een vertrouwd
persoon in de onmiddellijke omgeving van haar dochter te zien,
maar zag daarvan nauwelijks de mogelijkheid in. Dat zij juist
zag en dat zulk een maatregel waarlij!c niet overbodig was, werd
maar al te spoedig duidelijk. Niet ten onrechte had de oude
Keizerin haar wantrouwen vooral ten opzichte van Monsieur, den
Graaf van Provence in duidelijke termen te kennen gegeven!

ONDER DE STUDEERLAMP.
Ontvangen:
,,De

geestelijke Cultuur van Kelten en Germanen”,
door E. Weggeman Guldemont.

Uitg. : Engelhard, van Embden en Co. - Amsterdam.

,,De Symboliek van Kelten en Germanen”,
door E. Weggeman Guldemont.
Uitg. : N.V. Electr. Drukkerij >Luctor e t Emergo< - d e n H a a g .
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DOOR J. H. VAN LINDEN VAN DEN HEUVELL.

(Voortzetting van Nav. LXXXI,

34).

VIII. Corstiaan v a n Dusseldovp,
geb. Waspik 2g December x809,
er gedoopt 31 Dec., med. doctor, arts, geneesheer te Werkendam, vestigt zich Juli 1871 te Utrecht. overl. te Utrecht
2g September 1877, ondertr. Werkendam 18 November 1831
Adriana Camelia van Baasdank, dochter van Johannes en
Adriana Eva Kieboom, geb. Werkendam 30 Mei 18x I, overl.
Utrecht 25 Maart 1881.
Uit dit huwelijk:
I . Johannes Adrianus, ‘geb. De Werken 16 Sept. 1832,
volgt 1x.
2. Maria Wilhelmina, geb. De Werken II Sept. 1833,
jong overl.
3, Johannis, geb. De Werken 16 Maart 1835, volgt 1X bis.
4. Maria Wilhelmina, geb. Werkendam 14 Juli 1839, overl.,
Utrecht 3 Mei 1920.
5. Paulus Hendricus, geb. Werkendam 23 Juni 1840, volgt
1X ter.
6. Adriana Eva, geb. Werkendam, 24 Mei 1842, overl.
‘s Gravenhage 15 Januari 1918, trouwt Utrecht 24 Aug u s t u s 1877 (ondertr. 1 2 A u g u s t u s ) yokannes iV&n
burgemeester van Hoogvliet en Poortugaal, zoon van
Gerrit Adrianus en Elisabeth Johanna van Eek, geb.
Nieuw Beyerland 17 Maart 1841, overl. Katendrecht
23 Januari 1886.
6. Elisabeth, geb. Werkendam 22 Augustus 1845, overl.
Den Haag, tr. Werkendam 28 October 1869 @kannis
van Yzeren, arts te Werkendam, oud officier van Gezondheid K. N. M., zoon van Jan en Marcella Griffin,
geb. te Rotterdam 14 Maart 1837, overl. ‘s Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
a. Johan Marie Willem Adriaan van Yzeren, geb. Werkendam 22 Sept. 1870.
b. Willem Corstiaan van Yzeren, geb. Werkendam Ig
Febr. 1872.
1931
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c. Marie van Yzeren, geb. Werkendam, 12 Maart 1873.
d. Adriana Cornelia van Yzeren, geb. Werkendam I I
J u n i 1874.
P. Johannes van Yzeren, geb. Werkendam 16 Juni 1876.
f, Elisabeth Johanna van IJzeren, geb. Werkendam
25 Februari 1878.
g. Felicia Jeanne van Yzeren, geb. Werkendam 3
J u n i 1879.
7. Willem Corstiaan, ,geb. Rotterdam 12 Oct. 1851, overl.
Werkendam 6 Februari 1857.
1X. Johannes Adrianus van Dusseldorp, geb. De Werken 16 September 1832, overl. Antwerpen 31 Augustus ISgo, begraven
op het kerkhof te Kiel, trouwt Werkendam 15 Februari 1855
(door echtsch. ontbonden IO Dec. 1866) Maria Sebila van
der Elst, dochter van Jan Willem, notaris, en Maria Catharina Buschkens, geb. Werkendam I October 1828, overl.
Hooge Zwaluwe 18 October 1889.
Uit dit huwelijk:
X. Willem Corstiaan vaz &ssddo~p, geb. Vlaardingen 7 Juli
1856, fabrikant (‘s Hertogenbosch), trouwt Rotterdam 26 Maart
1885 Chistina Louisa Amelia Dusault, dochter van Hendrik
Willem en Catharina Johanna Gerardina de Goede, geb.
Rotterdam 2g April 1861 (Baarn).
Uit dit huwelijk:
I . Maria Sebilla, geb. Gorinchem, 3 1 December 1885,
heilgymnaste, masseuse (Baarn).
2. Charles, geb. Rotterdam 15 Mei 1888, volgt X1.
X1. Charles vaz Dusseldorp, geb. Rotterdam I 5 Mei 1888, employé
suikerfabriek Malang, trouwt Malang 5 A u g u s t u s 1930 JoIranna M a r i a P a u l a flansen, dochter van Joseph Hendrik
Bernard en Elizabeth Maitimoe, geb. Batjan 13 November
Igog (Malang).
Uit dit huwelijk:
C h a r l e s , g e b . Malang 24 M e i 1931.
IXbis. Johamis van nusseldorp, geb. De Werken 16 Maart 1835,
stoommeelfabrikant te Vlaardingen, lid der firma A. M. van
Dusseldorp & Co. tot I Juli IgI 1, Regent van-het Weeshuis
der Hervormden te Vlaardingen van I October 1888.-4
Januari 1912, overl. Vlaardingen 4 Januari 1912, trouwt
Vlaardingen 20 Mei 1868 Katkavcna Drossaqt, dochter van
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Pieter Karel, Burgemeester van Vlaardingen en Cornelia
Johanna Voorbach, geb. Vlaardingen 26 December 1838, over].
Vlaardingen r Januari 1903, Regentes van het Weeshuis der
Hervormden te Vlaardingen van I Sept. 1883 tot haar
overlijden.
Uit dit huwelijk:
I . Adriana Cornelia, geb. Vlaardingen 7 Dec. 1868.
2. Pieter Karel, gzb. Vlaardingen 6 Sept. 1870, volgt X.
3. Willem Corstiaan, geb. Vlaardingen 2 r Oct. 187 1, er
over], ig Juni 1872.
4. Willem Corstiaan, geb. Vlaardingen 24 Maart 1873, volgt Xbis.
5. Cornelia Johanna, geb. Vlaardingen 16Dec. 187S,overLOegstgeest 31 Jan. 1917.
6. Maria Wilhelmina, geb. Vlaardingen 18 Januari 1878, trouwt
Vlaardingen 14 Augustus Igo2 Arnoldus Vm&, architect,
thans Directeur Ambachtschool te ‘s Gravenhage, wien
brj Koninklijk Besluit van I Juni rgI7 toegestaan is
den naam van der Veen Vonk te dragen, zoon van
Arnoldus en Alida Cornelia van der Veen, geb. Warmenhuizen (Schoorldam) 4 Juni 1877 (‘s Gravenhage).
Uit dit huwelijk:
a. Catharina van der Veen Vonk, geb. ‘s Gravenhage
7 Augustus 1903.
b. Mr. Johannes van der Veen Vonk, geb. ‘s Gravenhage Ig Oct. 1904.
c . Alida Remalia van der Veen Vonk, geb. ‘s Gravenhage 20 Februari xgx I.
X. Pieter Karel van ?usseldorp, geb. Vlaardingen 6 Sept. 1870,
candidaat-notaris, trouwt rgr 2 Yanne+ Sineans, gescheiden
echtgenoote van Willem Johannes de Kiewit, dochter van
Theodorus Adrianus en Maartje Kok, geboren Vlaardingen
27 November 1892. (Rijswijk (Z-H.)
Uit dit huwelijk:
Petronella Karolina, geb. Rijswijk (íL-H.) 13 Juli 1914.
X bis. Wi&w Corstiizan Drossaart van DusseZdorp (naamstoevoeging BDrossaartc toegestaan bij Koninklijk Besluit van 12
Mei IgIr), geboren Vlaardingen 24 Maart 1873, stoommeelfabrikant, eerst lid der firma A. M. van Dusseldorp& Co., thans
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President-Directeur der N.V. Meelfabrieken der Nederlandsche
Bakkerij, v a n rgor L i d , v a n rgo3-xgr 3 V o o r z i t t e r d e r
Plaatselijke Schoolcommissie te Vlaardingen, van 1902-1913
Lid en Voorzitter der Gezondheidscommissie en van verschillende Vereenigingen aldaar, vestigt zich 1913 te Doorn vervolgens te Zeist, Rotterdam en ‘s Gravenhage; Ridder in
de Orde van Oranje Nassau, candidaat in de Rechten,
trouwt Vlaardingen 4 Mei 18gg Henriette 3acqueZine James,
dochter van Ds. Henri Jacques en Cornelia Adriana Johanna
Jonkvrouwe van Hogendorp, geb. Heerde 22 October 1874
(‘s Gravenhage).
Uit dit huwelijk :
X. Dr. Cat/zarMus Drossaart van D~ssuldauti, geb. Vlaardingen
17 December Jgoz, d o c t o r i n d e R e c h t s w e t e n s c h a p p e n ,
trouwt Konstanz J O Mei 1932 Rfzneliese J. 1. .%umeyer,
dochter van Ludwig, fabrikant en N. H. Kauffmann.
(‘s Gravenhage).
1X ter. Paulus Hendricus van Dzrsseldorp, geb. Werkendam 23 Juni
1840, aannemer, overl. Baarn 23 November 1896, trouwt
Werkendam 27 October 1868 (ondertr. Brussel 14 September
1868) Felicie Jeanne Goffaux, dochter van Jan Alexis, inspecteur der Openbare Wegen en Spoorwegen in België en
Hortense Coppée, geboren Marcelines au Pont bij Charleroi
7 Januari 1845, overl. Arnhem 17 Mei 1918.
Uit dit huwelijk:
I .
Willem Corstiaan, geb. Werkendam 27 Juni 1869, volgt X.
2 . Hortense Josephine Marie, geb. Werkendam, 26 September 1870, overl. Wassenaar 2 Augustus 1930, trouwt
Werkendam 1 0 April 1890 Johan Carel .Zìtmnennan,
zoon van Johan Carel en Suzanna JacobaVrolik,
geb.
Amsterdam L Dec. 1864, overl. Amsterdam.
3. Adriana Felicie Elisabeth, geb. Werkendam I I Nov. 187 1,
overl. Werkendam 27 Febr. 1872.
4. Adriaan Cornelis, geb. Werkendam, I I Nov. 1872, volgt
X bis.
5. Johannes Alexis, geb. Werkendam, 28 Oct. 1873, volgt
X ter.
6. Felicie Jeanne, geb. Werkendam, 25 Nov. 1875, trouwt
B a a r n 2 7 M e i 1897 P i e t e r Ozinga, zooi v a n F. K
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e n Klaska H o e d e m a k e r , geb, H a r l i n g e n 25 M e i
1865, arts (Haarlem).
Hieruit:
a. Felicie Jeane Ozinga, geb. Haarlem I I April 1902.
b. Claska Ozinga, geb. Haarlem 17 November 1904.
7. Marie Victorie, geb. Weykendam 2 0 Mei 1878 trouwt
10 Utrecht 15 Januari 1903 Adde Spaar van der Hoek,
arts te Vries, zoon van Kornelis en Wobbina Buma,
geboren Augustinasga, gemeente Achtkarsspelen g April
1877, overl. Vries 12 Juni Igog, tr. 20 Arnhem 23 Augustus 1910 Lozcis Pierre Jacqzlps Smets, zoon van Pierre
Jacques en Alexandrine Helene Ruth, geb. Geertruidenberg 6 Januari 1877, directeur beetwortel-suikerfabriek
,Frisiac te Franeker, overl. Franeker I 2 Dec. 1923 (Breda).
8. Paula Henriëtte, geb. Werkendam 3 October 1879 trouwt
Utrecht 17 October Igor Dr. Geram’us j%kannes Mathieu
Cozcvée, zoon van Johannes en Lena Maria Margaretha
van den Berg, g e b o r e n W o e r d e n 5 Februari 1873,
arts (Breda).
Uit dit huwelijk:
Carel Matthieu Couvée, geb. Arnhem 15 Juli 1902.
g. Alexina Josephine, geb. Werkendam 3 Januari 1881
(Haarlem).
10. Paulus Hendrikus, geb. Werkendam 18 Jan. 1882, overl.
Werkendam 25 Januari 1883.
I I . Johanna Catharine, geb. Werkendam,
1 1 Maart 1883
trouwt Utrecht 6 October rgoq Karel Azgwtvan Hed,
gep. kapitein der Infanterie, zoon van Johannes Hubertus
Antonius en Beenijo, geb. Solok (Sumatra) 1863 (Cape
Ferrat).
12. Paulus Hendrikus, geb. Werkendam 8 Febr. 1886 (Deli,
N. Indië).
X. IYjllem Corstiaan van Dusseldorp, geb. Werkendam 27 Juni
1869, steenfabrikant, overl. Voorburg 23 December 1926,
trouwt Sliedsecht 9 A u g . 1893 Aa’riana Elisabeth Sckvam,
dochter van Wouter Marinus en Adriana Cornelia Seret,
geb. Sliedrecht 2g Juni 1870, (Voorburg).
Uit dit huwelijk:
I. Paulus Hendricus, geb. Dordrecht 23 Sept. 1896.
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w ormerveer

, N.V. Kon. Rijstpellerij *Mercurius{
v/h Gebr. Laan.)
2. Wouter Marinus, geb. Dordrecht 3 Nov. 1897,
3. Willem Corstiaan, geb. Hilversum 23 Januari 1900.
X bis. Adriaan Cornelis van Dusseldorp, geb. Werkendam I I Nov.
1872, Directeur Nieuwe Ned. Hypotheekbank te Amsterdam,
overl. Hilversum 28 Dec. 1920, trouwt Wormerveer 18 April
1901 Margaretka Deáora Laan, dochter van Cornelis en
Moertje Dekker, geb. Wormerveer 27 Juli 1876 (Hilversum).
Uit dit huwelijk:
I . Cornelis, geb. Utrecht II Febr. 1903.
2. Margaretha Debora, geb. Utrecht II Juli 1904 tr. Hilversum 24 Mei 1928 Jan Gerrit Boekenoogen, geb. Wormerveer 2 I Maart 1896, zoon van Hendrik en Jacoba Vis.
(Balik Papan).
3 . C a r o l i n a A d r i a n a , g e b . H i l v e r s u m 2 4 J u n i 1915.
Xter. Dr. J o k a n n e s Alexis v a n Dussektor), geb. Werkendam 28
October 1873, arts te Nijmegen, overl. Brussel 12 Maart 1924,
t r o u w t B a a r n rg N o v e m b e r 1898 Anghle Jeanne Hortense
BaZ(P, dochter van Victor Contantin en Marie Hortense Goffaux, geb. Philippeville (België) 22 Juli 1877 (Voorburg).
Uit dit huwelijk:
I. Paula Félicie, geb. Utrecht 17 October 1899, trouwt
Nijmegen 1 8 October 192 I Jacoóus v a n SoZk, zoon
van Abraham en Louise Chabot, geb. Rotterdam I
December I S97 (Rotterdam).
2. Félicie Jeanne, g e b . ‘s Gravenhage I I Januari Igr 1,
trouwt Voorburg 2 1 Oct. (ondertr. 7 Oct.) 1930 J a n
Wz’Zíem Daniel KuyZ, zoon van Jan Willem Daniël en
Constante Roëll, geb. ‘s Gravenhage 26 Augustus ISgo
Oud Luitenant ter Zee, assuradeur (‘s Gravenhage).
Hieruit :
Jan Willem Daniël Kuyl, geb. IsGravenhage 4 Aug. 1931.
VIII bis. Francois Jokames van DusseZdor-, geb. Waspik I 5 April
1818, geneesheer te Almkerk, overl. Almkerk 7 Januari 1885,
trouwt Emmichoven 18 Februari 1847 Dingena PifterneZZa
Donkersloot,
dochter van Filippus en Anna Maria Swart, geb.
Emmichoven 25 ‘November 1819, overl. Almkerk 22 Jan. 1888.
Uit dit huwelijk:
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Jan Marius Wilhelm,us, geb. Almkerk 10 October 1847
volgt 1x.
2 . Philippus, geb. Almkerk I I Maart 1850, sigarenfabrikant, er overl. 22 Maart Jgoj.
3. Maria Wilhelmina, geb. Almkerk 24 Oct. 1851, overl.
‘s Gravenhage 1922.
4. Gerardus Johannus, geb. Almkerk I Jan. 1854, overl.
Mishawaka (U. S. A.)
5. Anna Maria, geb. Almkerk 30 Maart 1856, trouwt
H a a r l e m 2g A p r i l 1891 rncobus Yolzannes
ter Laag,
zoon van Christoffel en Francina Hendrika Wijnstroom, geb. Leiden 13 Febr. 1853, notaris teLeiden
1891-1926, overl. Leiden II Dec. 1926 (Dordrecht).
I.

Hieruit :
Jacoba Johanna ter Laag, geb. Leiden IO Juli 1892,
6. Willem Corstiaan, geb. Almkerk 5 Maart 1858, trouwt
te Mishawaka Marian Terry. (Mishawaka, Ver. Staten).
7, Helena Hendrika Aria, geb. Almkerk 8 Febr. 1860
(‘s Gravenhage).
8. ElizabethMaria,geb. Almkerk 4 Sept.1863 (IsGravenhage).
1X.. Yaan Marius WzZetmrrs v a n Dusseldovp,
g e b . A l m k e r k IO
October 1847, officier van gezondheid, directeur van landbouwondernemingen in Ned Oost-Indië, stichter der firma
J. M W. van Dusseldorp & Co., handelaren in producten der
koloniale cultures te Amsterdam, overl. Haarlem 7 Sept. 191 I,
trouwt Arnhem 21, ondertr. 8 Nov. 1878 Petronia Geertvuida
H~nny, dochter van Mr. Christiaah Pieter en Alberdina Wesselina Henny, geb. Arnhem 17 Februari I 849 (‘s Gravenhage).
Uit dit huwelijk:
Fransois Joan Christiaan, geb. Amsterdam 31 Oct. 1888,
promoveert te Leiden in de rechten, trouwt Parijs 1920,
w o o n t t e Nice.
V I I I t e r . Adrianw Marinus v a n Dussela’ovp
, g e b o r e n Waspik
10 Mei 1820, stoommeelfabrikant, stichter der firma A. M.
van Dusseldorp & Co. te Vlaardingen, lid van den Raad dier
Gemeente van 28 December 1874 tot 31 Dec. 1887, Regent van
het Weeshuis der Hervormden van Juli 1878 tot 31 Dec. 1887,
overleden Vlaardingen 31 December 1887, trouwt Scheve-

.
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ningen 25, ondertr. 13 Juni 1851 Ma ria Ebzabetk Varkevissey, dochter van Pieter, Reeder en koopman en Maria Elisabeth
van Duyne, geboren Scheveningen 7 Januari 1824, Regentes
van het Weeshuis der Hervormden te Vlaardingen van Juli
1881 tot 14 Juli 1898, overleden Vlaardingen 14 Juli 1898.
Uit dit huwelijk:
I . Pieter, geb. Vlaardingen 7 October 1852, volgt
1X.
2. levenlooze dochter, geb. Vlaardingen 25 Juni 185 5.
3. Johannes, geb. Vlaardingen 16 Jan. 1857, volgt IXbis,
4. Arie, geb. Vlaardingen IO Nov. 1858, overl. Vlaar
dingen 17 Nov. 1859.
5. Arie, geb. Vlaardingen Ig Febr. 1862, overl. Vlaardingen 27 Nov. 1862.
6. Arie, geb. Vlaardingen 27 April 1864, stoommeelmeelfabrikant, lid der firma A. M. v. Dusseldorp & Co.
te Vlaardingen, vervolgens Commissaris der N.V. Stoommeelfabriek BDe Maas< te Rotterdam. (‘s Gravenhage).
1x. F?e&r van Dusseldorp, geb. Vlaardingen 7 October 1852,
stoommeelfabrikant, lid der firma A. M. van Dusseldorp & Co.
daarna President-commissaris der N. V. Stoommeelfabriek *De
Maas< te Rotterdam, Voorzitter der Nederl. Vereeniging
van Meelfabrikanten van rgog-1930, Commissaris der N. V.
*Hollandiac, Hollandsche Fabriek van Melkproducten en
Voedingmiddelen te ‘s Gravenhage, (Secretaris van Igog1916, Voorzitter van Igr8-rg3o),
Regent van het Weeshuis der Hervormden te Vlaardingen van I Maart rgo3
tot
Ig D e c e m b e r ‘ 1916, ( V o o r z i t t e r v a n Igo7-IgI6),
Lid der Plaatselijke Schoolcommissie, van 1882-1899 Lid en
Voorzitter der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Vlaardingen in 1916, trouwt Rotterdam 26, ondertr. 12 April 1877
Catkarina Eli.sab& Mees, dochter van Gregorius, bankier, lid
der firma R. Mees & Zoonen, en Sara Adriana Ledeboer, geb.
Rotterdam I I Juni 1852, Regentes van het Weeshuis der
Hervormden te Vlaardingen van rgo3-1916,
overl. ‘s Gravenhage, z Februari 1932. (‘s Gravenhage).
Uit dit huwelijk:
I.

Maria Elisabeth, geb. Vlaardingen 2 November 1882,
sinds 1925 Regentes van het Weeshuis der Hervormden
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aldaar, trouwt Vlaardingen 7 Mei 1903 ilfarius Gerrit
HummeZZnck,
wien in rgo8 bij Koninklijk Besluit vergund
w e r d d e n n a a m Wagenaar Hzrmmelinck t e d r a g e n ,
zoon van Constant Hendrik en Cornelia Elisabeth van
Andel, geb. Gorinchem, 26 Februari 1878, Directeur der
N. V. >Hollandiau, Hollandsche Fabriek van Melkprodutten en Voedingsmiddelen tot December 1930, daarna
Gedelegeerd
Commissaris, Voorzitter der Vereeniging
van Beetwortelsuikerfabrikanten, Officier in de Orde
van Oranje-Nassau, sinds 1925 Regent van het Weeshuis
der Hervormden te Vlaardingen.
Uit dit huwelijk:
a. Constant Hendrik Wagenaar

Hummelinck, geb.
Vlaardingen 2 2 Juli 1905.
b. Pieter Wagenaar Hummelinck, geb. Vlaardingen
13 Jan. 1907.
c. Cornelia Catharina Elisabeth Wagenaar Hummelinck, geb. Vlaardingen 6 Mei Igro.
d. L u b e r t u s D i e d r i c k J a n Wagenaar H u m m e l i n c k ,
geb. Vlaardingen 4 April Igr3,eroverl. roJan. 1919.
e. Marius Gerrit Wagenaar Hummelinck, geb. Vlaardingen 7 Juli 1916.
2. Gregorius, geb. Vlaardingen rg Juni 1884, volgt X.
3. Sara Adriana, geb. Vlaardingen 8 ]uli 1885, trouwt Vlaardingen 16 Juni Iglo Hendrik WiDem de Monchy, geb.
Rotterdam IO December 1877, zoon van Dr. Hendrik
Willem en Henriëtte Abrahamina Ledeboer, van 1930 tot
rg3a Directeur der N.V. Hollandia, Hollandsche fabriek
van Melkproducten en Voedingsmiddelen. (Vlaardingen).
Uit dit huwelijk:
a. Catharina Elisabeth de Monchy geb. Singapore
27 Maart 1911.
b. Henriëtte Abrahamine de Monchy, geb. Singapore
IO J u l i 1913.
c. Hendrik Willem de hlonchy, geb. ‘s Gravenhage
2g J u l i 1916.
4. Adrianus Marinus, geb. Vlaardingen 1 4 Juni 1886,
lid der firma A. M. van Dusseldorp & Co., vervolgens Directeur der N.V. Stoommeelfabriek >De
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Maasc te Rotterdam, sinds 1922 econoom te Hooghalen,
trouwt Vlaardingen 5 Maart, ondertr. 17 Febr. rgr2
iVreltie Hoogendgk, d o c h t e r v a n Arij en Maatje Maria
Massee, geb. Vlaardingen 2g Juni 1899, (Hooghalen).
5. Rudolf Marie, geb. Vlaardingen I 1 Nov. 1886, volgt Xbis.
X. Gregorius van Dusseldorp. geb. Vlaardingen rg Juni 1884,
van rgr I tot 1923 Directeur der N. V. Internationale Sleepdienst Maatschappij, sinds I Mei 1923 Directeur van L. Smit
& Zoon’s Internationale Sleepdienst te Rotterdam, trouwt
Rotterdam I 5, ondertr. 3 Juni rgr 5 Maria Yo/?ama 7agerink,
dochter van Maurits en Catharine Elisabeth Carolina van
Dugteren, geb. Rotterdam 24 Juli 1893.
Uit dit huwelijk:
I. Catharina Elisabeth, geb. Rotterdam 8 Mei 1916.
2. Pieter, geb. Rotterdam 5 Maart 1915.
3. Adrianus Marinus, geb. Rotterdam 13 April 1921.
4. Maria Johanna, geb. Rotterdam 4 Aug. 1924.
X bis. Mr. Rudolf Mari van Dgssetdorp, geb. Vlaardingen I I November 1889, studeert Leiden, van 1921-1923 Burgemeester
van Westkapelle , s i n d s 1923 lid der Provinciale Staten
tevens lid der Gedeputeerde Staten, van Zeeland sinds 1931
lid van het College van Regenten over de gevangenis te
Middelburg, trouwt ‘sbravenhage 8 November IgJ7 Anna
Caroh’na
Kern, dochter van P. K. W. Resident van Semarang en Anna Christophina Verloop, geb. Garoet (Java)
13 Juli 1894.
Uit dit huwelijk:
I . Anna Christophina, geb. ‘s
Gravenhage, I I Aug. 1918.
2. Pieter, geb. Westkapelle, 15 April 1923.
1X bis. Ir yokannes van Dusseldorp, geb. Vlaardingen, 16 Januari
I 857, studeert te Delft, technoloog I 876, stoommeelfabrikant,
lid der firma A. M. van Dusseldorp & Co. te Vlaardingen,
vervolgens lid van den Raad van Beheer der N.V. Stoommeelf a b r i e k BDe Maas%,
President Commissaris der Graan
Elevator Maatschappij en der Vlaardingsche WaterleidingMaatschappij, van 1888-1899 e n v a n Igor--1913 Lid van den
Gemeenteraad te Vlaardingen, van rgo8-rgr
5 lid en Voorzitter der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Vlaardingen, schrijver over economische onderwerpen, lid van de
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Commissie voor de Handelspolitiek, Eerelid der Tariefvereeniging,Voorzitter
dervereeniging SNederlandsch Fabrikaatc,
Officier in de Orde van Oranje Nassau, trouwt Zoelen 4 Aug.,
ondertr. rg Juli 1883 Louzse Constante Hasselman, d o c h t e r
van Catharinus Johannes, econoom, lid der I’rovinciale Staten
van Gelderland, en Charlotte Catharina van Son, geb. Zoelen,
Huize Djoerang, 7 Maart 1862. (‘s Gravenhage).
Uit dit huwelijk:
I. Maria Elisabeth, geb. Vlaardingen 2g Juli 1884, studeert Leiden, arts te ‘s Gravenhage.
2. Ir. Catharinus Johannes, geb. Vlaardingen 15 April 1886,
studeert Delft, IgIo werktuigkundig ingenieur, van
1914- rgzo Directeur der N. V. Stoommeelfabriek
cDe Maasc te Rotterdam, vervolgens Directeur van de
Reconstructie Bank voor Oostenrijk, bankier, lid der
firma Helding en Pierson’te ‘s Gravenhage, Officier in de
Orde van Oranje Nassau en in de kroonorde van België,
trouwt Rotterdam 17, ondertr. 3 Juni 1915 Anna Agnes
Albertina Louise Margaretha Antoinette
Ruys, d o c h t e r
van Willem, reeder en cargadoor, en Joanna Cornelia
Ruys, geb. Rotterdam 10 Augustus 1894 (‘s Gravenhage).
3. Charlotte Catherine, geboren Vlaardingen 24 Aug. 1,890
trouwt 10 Vlaardingen 20 Augustus Iglo Ir. Christiaan
Daniël van Tienhovez, zoon van Mr. Cornelis Hendricus,
Directeur der Nederl. Bank, en Jonkvrouwe Pieternella
Cecilia Junius van Hemert, geb. Amsterdam 18 Febr.
1882, directeur der N.V. Stoommeelfabriek ,De Maasc,
later der Koninkl. Stearine Kaarsen Fabriek te Gouda,
overl. ‘s Gravenhage 30 November 1918, trouwt 20 ‘sGravenhage 28 September 1922 Herma?z DzJckmeester,
zoon
van Alexander Johannes en Elisabeth Gerhardine Henriëtte Dumbar, geb. Deventer 2 Juni 1885 (‘~Gravenhage).
Uit het eerste huwelijk:
a . Louise Constante van Tienhoven, geb. R’dam 7Mei rgr I.
b. JohannesCornelisvanTienhoven,geb.R’dam 2oOct. 1912.
Uit het tweede huwelijk:
c . Elisabeth Gerhardina Henriëtte Dijckmeester, geb. ‘s Grav e n h a g e 16 Februari 1924.
V I I I quater. Covstiaan

G e r r i t v a n Russeidorp, g e b o r e n Waspik

60

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.

I April 1821, ‘rijstpelmolenaar, lid der firma Gebroeders van
Dusseldorp, welke firma van April 1844 tot Juni 1872 bestaan
heeft tusschen Adrianus Marinus en Corstiaan Gerrit, lid van
den Raad der Gemeente Vlaardingen van 4 November 1863
tot I I April 1868, overleden te Vlaardingen 4 December 1874,
trouwt Vlaardingen 6 Juli 1843 Anna .kzanna van der Boor,
dochter van Willem Jacobus, tabakshandelaar, en Anna Suzanna Wesselman, geboren Kralingen 2g November 1819,
overleden Vlaardingen 29 Maart I 88 I.
Uit dit huwelijk:
I . Johannes Corstiaan, geb. Vlaardingen
I 5 November 1844,
volgt 1x.
2. Willem Jacobus,geb.Vlaardingen r Febr. 1850,volgtIXbis.
3. Adrianus Marinus, geb. Vlaardingen 30 Sept. 185 1, > 1X ter
4. Corstiaan Gerrit, geb. Vlaardingen 10 Oct. 185 3, er overl.
IO Sept. 1854.
5. Anna Suzanna, geb. Vlaardingen 24 Juli 1855, er overl.
21 Dec. 1855.
6. Johannes Gerardus, geb. Vlaardingen Ig Sept. 1856,
.er overl. Ig Febr. 1862.
7. Marius Willem, geb. Vlaardingen rg Juli 1858, overl.
8. Corstiaan Gerrit, geb. Vlaardingen 6 Sept. 1860, er overl.
I
12 Maart 1862.
9. Anna Suzanna, geb. Vlaardingen 28 Oct. 1862, overl.
‘s Gravenhage 1 3 Juni Igrg, trouwt Vlaardingen 14
Februari 1884 He&yj,& den Breems, koopman en reeder,
zoon van Arij en Aaltje Ensing, geboren Vlaardingen
12 November 1853, er overleden 21 Augustus 1893.
Uit dit huwelijk:
a. Alida den Breems, geb. Vlaardingen 12 Jan. 1885.
b. Anna Suzanna den Breems, geb. Vlaardingen 21 Maar
1886, er over]. 2 Maart 1889.
c. Anne Hendrik den Breems, geb. Vlaardingen I I Febr.
1888.
d. Hendrik Anne den Breems geb. Vlaardingen Ig Juli 1889,
er overl. 24Sept. 1893.

1X. 3oltannes Covstiaan van Pusseldarp, geboren Vlaardingen 15
November 1844, fabrikant, overleden aldaar. 7 Januari 1877,
trouwt Woerden 7 November 1867 AaZ(,ie van Leeuwen, dochter
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van Leendert Leendertszoon en Aagje Kirsbergen, geboren
Woerden 27 Februari 1846, overleden Leiden 21 Augustus
1893, na 15 Mei 1879 te Vlaardingen hertrouwd te zijn met
Yohannes Mur&us den Boer, fabrikant, zoon van Huibrecht
en Dirkje van Gijn, geboren Vlaardingen I September 1834,
er overleden 2 1 Maart 1896.
Uit het eerste huwelijk:
I .
Aaltje Johanna, geb. Woerden rg December 1867, trouwt
Vlaardingen 20 Maart 1890 &lichieZ yacob de Willigen,
zoon van Jan en Maartje Bergwerf, geboren Vlaardingen
30 Juni 1862, Rijksontvanger, overleden Arnhem 2
2 Juni 1912.
Hieruit:
a. Jan de Willigen, geb. Heeze (N.-B.), 1 6 jan. 1891.
b. Alida de Willigen, geb. Druten, 5 Oct. 1892.
c. Martha Johanna, geb. Druten 25 Aug. 1894.
2. Corstiaan Gerrit, geb. Vlaardingen 27 December 1868,
er overl. 9 Maart 1 8 7 I .
1X bis. WiZZem yacobus v a n uusseldorp, geboren Vlaardingen I
Februari 1850, overl. ‘s Gravenhage 2 0 Maart 1920, sigarenfabrikant onder de firma W. J. van der Boor te Vlaardingen, later
suikeragent onder de firma W. J. van Dusseldorp & Co, van
I888-rgor
lid van den Gemeenteraad te Vlaardingen, trouwt
Schiedam 5 Augustus 1875, ondertr. 22 Juli 1875 Elisabeth
Maria Sonneveld,
dochter van Willem en Johanna Geertruida
van Dusseldorp, geb. Schiedam 2 8 September 1854, overl.
‘s Gravenhage 4 October 1928.
Uit dit huwelijk:
I. Ir. Corstiaan Gerrit, geb. Vlaardingen 2 I Nov. I 876, studeert Delft, mijnbouwkundig ingenieur, is werkzaam
in Indië, studeert daarna in de medicijnen te Leiden,
maar overlijdt voor voleindiging zijner studiën te
‘s Gravenhage den rg Mei 1925, trouwt Batavia 16 Dec.
Igog Caroline de Quant, dochter van Johannes en Christina Hendrika Reygers, geboren Gouda 5 Febr. 1875
(‘s Gravenhage).
2. Willem, geb. Vlaardingen 5 Jan. x879, er overl. 14
Maart I 884.
3, Johannes Gerardus, geb. Vlaardingen 1 4 Sept. 1882,
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handelaar, eerst te Schiedam, later te Amsterdam onder
de firma W. J. en J. G. van Dusseldorp, trouwt Schiedam 28 December rgr6 3%anna Vlieg, d o c h t e r v a n
Klaas en Maria Kruizinga, geboren Midwolda 2g Mei
1892, overleden Haarlem 3 April 193 I (Bloemendaal).
Hieruit:
Willem Jacobus, geb. Bloemendaal 1 2 Febr. rg3r.
4. Willemina, geb. Vlaardingen 17 April 1884, er ovetl.
5 Juli 1887.
Iir ter Adrianus Marinus van Dusseldor#, geboren Vlaardingen
3 0 S e p t e m b e r 1851, fabrikant, overleden Watergraafmeer
Augustus 1873
2 1 September 1916, trouwt Vlaardingen 14
WiLhehnina
d e n Breems, d o c h t e r v a n Ary, k o o p m a n e n
reeder en Aaltje Ensing, geboren Vlaardingen 7 Augustus
1852, overleden Amsterdam I November 1925.
Uit dit Huwelijk:
I.
Arie, geboren Vlaardingen, 12 Juni 1874, er overleden
g April 1875.
2. A n n a Susanna, geb. Vlaardingen 27 Aug. 1876, er
.
overleden 20 Maart 1877.
3. Anna Susanna Wilhelmina, geb. Vlaardingen, 18 Febr.
1879 (Hilversum),
4. Arie Jacobus Wilhelmus, geb. Vlaardingen I April
1888, Arie Jacobus Wih4nzu van Dusseidorp, g e b .
Vlaardingen I April 1888, werkzaam cult. ond. Java,
trouwt Arnhem 6 April Igr4 Henriëfte CkarZotte Alexandrine Kraay, d o c h t e r v a n A r i e T h e o d o r u s e n A n n a
Klijnveld, geb. Amsterdam 2 Januari 1890 (Bendoredjo,
Kediri, Java).
Uit dit Huwelijk:
I . Adriaan Marinus, geb. Arnhem 4 Maart 1915.
2. Willem Johan, geb. Koog a!d Zaan, 30 Dec. 1917.
3. Hanneke geb. Paree (Java), 6 Aug. 1922.
5. Wilhelmina van Dusseldorp, geb. Katendrecht 2 Dec.
ISgo, t r o u w t 10 A m s t e r d a m . 1 8 M e i 1917 Marims
Karet Bennik, geb. Vianen 14 Juni 1886, zoon van
Hendrik en Antje Bennik, overleden op zee, vermoedelijk 3 J u l i 1918. Z i j t r o u w t 2e A m s t e r d a m I
September rg2 I Ar& Kraay, zoon van Arie Theodorus
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en Anna Klijnveld, geb. Amsterdam 8 Januari 1882,
er overl. 3 April 1923 (Amsterdam).
Uit het eerste huwelijk:
Hendrik Bennik, geb. Amsterdam 23 Mei 1918.
Het wapen der familie van Dusseldorp, zooals dit ook is afgebeeld in de kerk te Meeuwen, vertoont in blauw een naar links
gewende witte gans met roode snavel en pooten, s t a a n d e op
groenen grond.
In een volgend artikel zal een overzicht gegeven worden van
de niet tot deze familie behoorende leden van het geslacht van
Dusseldorp.
Ds. ASSUERUS POLL10 of VAN DE POLL. ‘)

In het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Deel 11,
behandelt de heer Regt de lotgevallen van den arminiaanschen
predikant Assuerus Pollio of Van de(r) Poll Isgo-1655.
In dit artikel en in geen der aangehaalde werken wordt van
een verblijf van Van de(r) Poll te Rotterdam gesproken. Toch
moet dit het geval geweest zijn, want op IO Juni 1626 verschijnt
hij voor een Rotterdamschen notaris om volmacht te verleenen
ten einde de goederen uit de nalatenschap zijner schoonouders te
verkoopen.
Publicatie van deze akte, die wel niemand in Rotterdam zou
zoeken, schijnt ons interessant genoeg om haar in extract hier
over te nemen, ook omdat daaruit de vrouwelijke verwantschap
blijkt.
Op 10 Juni 1626 compareerde voor Nicolaas Adriaensz. Vogel,
notaris te Rotterdam, aden Eerwaerdigen en hoochgeleerden ende
Godtsaligen D. Assueres van der Poll, dienaer der gemeynte ons
Lieffs Heeren Jhesu Christi, eertijts tot Ravensberch geseyt Sluypwyck . . . . , ende verclaerde in qualite als man ende momboir
voocht van d’ Eerbaere deuchtsame Margarita de Greeff, zijne
echte huijsvrouwe, dochter van wijlen den Ed. Erntfesten Achtbaren. ende voorsienigen heere Johan de Greeff, in sijn leven
1) Hoewel dit artikel bereids door een bijdrage van den heer ]hr. H. van de Poll in
Leeuw~ v a n J a n u a r i 1932 i s a c h t e r h a a l d , a c h t e n w i j
het interessant genoeg om het alsnog af te drukken.
h e t M a a n d b l a d *De Nederlandscbe
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sadelmeester ende fourier van den laetstoverledenen Hertoge van
Cleeff ende rechter des’ Stadts ende Ampts van Buderich in den
lande van Cleeff voorsz. ende d’ Eerbaere deuchtrijcke Jouffrouwe
Catharina van Caterbachs, echte man ende wyff, beyde saliger
gedachtenis, geconstitueert ende in sijn stede gestelt ende geaucthoriseert ende volmachtich gemaeckt te hebben, sulcx hij
constitueert auchthoriseert ende volmachtich maeckt bij desen de
Erntfesten ende voorsienigen heeren Hans Knoet, wijncooper,
Dirck vap Leeuwen, apothecaris, beyde wonende binnen der stadt
Wesel ende den Welgeleerden heere Johan Beugel, secretaris ende
gerichtschrijver tot Buderich voorsz,, omme alle te samen ende
ider een van henluyden in ‘t besonder uutten name ende v a n
wegen hem constituant te compareren voor den E. Gerechte ende
Richter tot Buderich voorsz. ende aldaer voor een vierde paert
met den Eersamen ende Vromen heer Joan Sarres als man ende
momboir voocht van Wilhelmina de Greeff, zijn constituants voorn,
huysvrouwen suster ofte desselffs gemachtichden een gelyck vierde
paert ende den Erntfesten wysen ende voorsienigen D. Bernardus
Brantius, dienaer des Goddelycken Woordts tot Wesel voorsz.,
als natuyrlycken momboir van Paulus Ruysers, naergelaten zoone
van Paulus Ruysers ende Elsken de Greeff, beyde zaliger gedachtenis, mede voor een vierde paert, mitsgaders den Eersamen ende
Vromen Goverd van Wierd, wonende mede tot Wesel voorsz. als
volmachtichde van d’ Eerbaere ende Deuchtsame Josina van Ravesteyn, naergelaten weduwe van wijlen den Eerwaerdigen ende
Hoochgeleerden’ D. Johan de Greeff, in sijn leven dienaer des
Goddelycken Woordts tot Heusden saliger gedachtenis, voor het
resterende vierde paert, alle te samen erffgenamen in der voorsz.
qualite van wijlen den voorgemelten heere Johan de Greeff ende
jouffrouwe Catharina Catterbachs, haerluyder schoonvader ende
schoonmoeder, mitsgaders grootvader ende grootmoeder respective
beyde zaliger gedachtenis, te procederen tot vercoopinge van alle
soodanige goederen soo landen renten ende andere egeen uutgeseyt als bij de voornoemde erffgenamen op den XXXen October
verleden metten anderen sijn gespecificeert. .
(get.) Ahassuerus van der Poll. 1626,
Rotterdam.

W. J. L. POELMANS.
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Een huwelijksmededeeling uit 1760.
DoouZugtig.ste Prins.
Wij vinden ons verpligt Uwe Hoogheid Eerbiedigh kennis te
geven van het engagement van Huwelijk met Consent en gerrpegen
van Ouderen en vrienden tusschen ons gesloten, versoekende
onderdanigh, dat hetzelve aan Uwe Hoogheid niet onaangenaam
moge zijn teffens de Permissie van ons te recommandeeren in de
genadige Protectie van uwe Hoogheit. Terwijl wij onder toewenschinge van alle zeegen over Uwe Hoogheit Dierbare persoon
en Doorluchtigst Huis met het nederigst respect verblijven
Doorluchtigste Prins
U w e Hoogheit
Onderdanigste en gehoorzaamste
Dienaar en Dienaresse
N. N.
Leeuwarden den (inlij) 1760
Deese aan de Prins van Orange en Nassauw en met het woord
Hooge inplaats v a n genadzge.
Een gelijke hier voor van de Prins van Weilburg.
En van Mevr: de Prinses van Nassau Weilburg.
En een aan de Hertogh van Wolfenbuttel.

v.

UIT OUDE BIJBELBLADEN.
Overveldt; v. Scheltinga; v. d. Beets; Wielinga;
v. d. Bosch; Elias; Roeters v. Lennep.

Den 2? Juny 1720 ben ik Adrianus Nicolaas van OverveZdt
gebooren.
Den 31 Meij 1726 is geboore mijn vrouw Geertruyd Alida Elias.
Den Ig April 1746 zijn wij te saamen getrouwt alhier te Sckoonhoven door Ds. v. d. Horst.
Op Donderdag 6 April 1747 is geboore mijn soon Gerbratid v. 0.
Op Donderdag 15 A u g . 1748 is gebore mijn Dogter Maria
Catharina v. 0.
Op Dinsdag 31 Aug. 1717 is gebooren mijn Dochter Anna
Catharina Geertruyd v. 0.
O p W o e n s d a g I 8 July 1753 is geboore mijn Dogter Helena
Saphia v.. 0.
Op Vrijdag 15 Aug. 1756 is geboren mijn Dogter CFzrist&a
Gerarda v. 0.
=93=
5
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Op Sondag 4 Juny 1758 is geboore mijn Soon Gualter Adrianus
v. 0.
Op Donderdag 2 1 ,4ug. 1760 is geboore mijn Soon Samuel
Adriams v . 0.
O p W o e n s d a g 9 Juny 1762 is geboore mijn Dogter Helena
Jacoba v. 0. en den I I deezer gestorven.
Op Woensdag 27 Juny 1764 is gebooren mijn Dogter Sara
Geertruyd v . 0 .
O p M a a n d a g 15 Juny 1767 is geboore mijn Soon Ad~bzus
Il’icoZaas Garórant v . 0 .
Den 27 Juny 1785 idem een dochter WiZheZmina Anna Catharina.
Den 3 Maart 1787 idem een dochter Maria Con-1eZia Crcthavziza.
Den ‘I October 1787 idem een Zoon Hendrik Gualtevus.
Den 13 Febr. 1788 is mijn Broeder SamueZ iMarinus v. 0. getrrouwt met Mejuffrouw Jacoba Geha van ScheZtZnga.
Den 1 1 N o v . 1788 is deze verloscht van een zoon Adrianus
1VicoZaas te Franeker.
Den 8 Aug. 1790 is mijn broeders huisvrouw Jacoba GesZna
van Sckeltinga verloscht van een zoon Sjoerd Jacobus.
Den 18 April 1791 is mijn zuster van der Beets in ‘s Hage verloscht van een zoon Adrianus NzCoZaas.
Den g July 1791 is dit zoontje overleden.
Den 26 September 1792 is mijn broeders huisvrouw J. G. v.
Scheltìrzga
verloscht van een dochter Geertruyd Alida.
Den 26 April 1795 is mijn zuster Chìstina Gerarda v. 0. get r o u w t m e t Mr. Evevardus Epeus Wielinga v a n Scheltinga d o o r
Ds. Noukujse te Vugt.
Den 16 September r7g6 is mijn zuster W. v. S. op haar Buytenplaats verloscht van een zoon Sjoerd Jacobus Wielinga.
Den 2g January 1798 idem van een dochter Christine CZasine
in Leuwarden.
Den Ig Sept. 1798 is mijn broer A d r ì a n u s N i c o l a a s Gerbrand
v. 0. getrouwt met juffrouw Perine Roeters van Lennef in Almelo.
Den IO Sept. 1799 is mijn waarde broeder A. N. G. v. 0. op
Krabendam in N. Holl. gesneuveld door het, passere van een
canonscogel en vier dagen na syn doot is zijn vrouw bevallen
van een soon AdrZanus Nicolaas Gehand naar sijn vader.
I 804 op Vrijdag I 5 Juny is Mr. Gerórand v. 0. in leven secretaris
der stad Schoonhoven overleden:

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.

67

1803 28 Maart is vrouwe Geevtvzlyd
Alidu Elias vrouw van A.
A? v. 0. overleden.
Op Dinsdag 27 Aug. 1776 heb ik mijn oudste dochter Maviu
Catharina v . 0 . g e t r o u w d m e t Curnelis vart d e n Bos&, R a a d ,
Vroedschap en Regeerend Schepen der voors. stad.
Op Vrijdag 23 hley 1777 is mijn dochter v. d. B. in de kraam
gekomen van een soon Gerardus Jacobus.
Op Donderdag 5 A u g , 1779 idem van een dochter Geertruyd
AlidU .
Op Dinsdag 24 Oet. 1780 heb ik mijn tweede dochter Anna
Catkarina Geertruyd v . 0 . g e t r o u d m e t Wz’Zlern v a n d e r Beets,
Collonel en Capiteyn ter Zee onder ‘t Ressort van ‘t E. M. Coll.
‘t Admiraliteyt in Vriesland.
Op 21 Jan. 1782 is mijn dochter v. d. Beets verlost van een
doode zoon.
Op I Sept. 1783 is overleden mijn vader Mr. Adrianus Nicolaas
v. 0. 63 j. en 2 m. en 2g d.
Op 17 Oct. 1783 is mijn suster v. a’. Bos& v e r l o s c h t v a n e e n
dochter Gerarda Jacoóa.
FRAGMENT KWARTIERSTAAT.
v a n Sufrida
Poutsma
overleden
9 Nov. 1727
te
Leeuwarden
--hA-.-h-L----L--u

_c-

Sjoerdtie
Joliannes
Nicalai
N.
We$ert
Piers
Poukma Tammeri Haersvna RiHkema
LPetrus Poutsnta
Saapke Haersma

X
E . Wiefinga
Burgem’
van Leeuwarden

S$eZiZiX&na
S TEENKAMP .
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Een en ander over het geslacht A Dl3 1 AN 1
en zijn verwantschap.
.

DOOR

M r . H. H . E V E R T S .

(Voortzetting en slot van Nav. LXXXI,

1. IV:

i

2.

Marcus Ynn Adriani,

43).

sedert 3 Aug, 1794 #predikant t e
Tjalleberd (soms wordt Aengwirden genoemd, maar
die beide plaatsen zijn wat kerkelijke gemeente betreft,
vereenigd,) sedert 3 Dec. 1809 te Oude Pekela, Schoolopziener, Lid o.a. van de Ned. Mij. van Letterkunde,
Ridder in de orde van den Ned. Leeuw, met goud
bekroond in 1801 voor een. prijsvraag uitgeschreven
door de Mij. tot Nut van het Algemeen (de medaille
in het bezit van den heer P. J. A. Adriani, Insp. Regie
te Amsterdam), vermeld in ‘t W. B. van Van der Aa
1: g4 en het W. B: van Prot. Godgeleerden 1: 40, geb. te
Oterdum 28 Februari 1771, t te Oude Pekela 5 Dec.
1845, geh. 1 2 Aug. 1794 met Alagonda van der Tuuk,
dochter van Niklaas (predikant laatst te Groningen) en
Hermanna Eilerts, en geb. 1 6 Maart 1771, -f te Oude
Pekela 23 A u g . 1 8 4 4 . Marcus Jan Adrìani werd 1 4
Sept. 1785 te Groningen en 1 8 Sept. 1792 te Leiden
ingeschreven als student in de theologie, en deed
tegelijkertijd veel aan de Semietische talen. In Leiden
bekwaamde hy zich, na afloop zijner eigenlijke studiën,
onder prof. Pestel in natuurrecht en aanverwante vakken.
Aldaar ontvangt hij reeds een beroep naar Vuren en
Dalem, en naar Oostvoorne, maar hij wilde liever weer
naar het noorden, en ‘zoo kwam hij in de eerstgenoemde plaats.
Het geslacht van der Tuuk voert als wapen: Gedeeld
1. Doorsneden 6. in goud 3. klaverbladen (3-deelìg),
a. in goud een afgewende zwarte rood gekamde haan
11. in zilver een groene boom op dito grasveld, waartegen rechts een zwart hert. Goud gekroonde, roodgevoerde en goud gesnoerde en getraliede zilveren helm
zonder helmteeken. Dekkleeden : goud-zwart en zilvergroen. Het stamt uit Appingedam, waar de stamvader
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Harmen Lambertus geb. 1625 Hopman en bouwmeester,
en diens zooit Lambertzcs geb. 1653 Burgemeester was.
A l a g o n d a b e h o o r d e t o t d e 6~ generatie. Zie Vorsterman v, Oyen t.a.p. 111 224.
Uit hun huwelijk sprotrn:
I. Pz’eter
Adriani, die volgt ., , . . . . . AM.
2. Henrica Adriani, geb. Tjallebert 3 Dec. 1796, i t e
Utrecht 7 Sept. 1883, qelzuwd met Prof. Dr. Hermannus Bouman, geb. te Idaard IK Febr. 1789, +
te Utrecht 14 Mei 1864, eerst predikant te Oostermeer (18 I 2) toen te Finsterwolde (18 I 5), sinds I 822
Hoogleeraar in de theologie te Utrecht, Doctor honoris causa, Ridder in de orde van den Nederl. Leeuw,
,soon van Lzritonius Bouman, predikant laatst te Harderwijk en hcretza Wehina van der Swaagk, e n
gesproten uit een achtenswaardig geslacht uit het
Oldambt in Groningen, hetwelk als wa$fn voert
een geschaakt (van goud en zilver) of gepaald veld
met een klimmenden leeuw over alles heen.
Uit hun huwelijk sproot o.a. Alagonda Bouman
I Oct. 1824. - rg Juli 1869 gehz/wd met Mr. Yacob
b’ikolaas Everts, notaris te Twello, zoon van Mr.
Philip PeZgrim.Everts,
Burgemeester en notaris en
Caroline Hsnriette Bake, met wiens eenig overgeb l e v e n z o o n Mr. Hermanms Henricus Everts.
notaris aldaar, thans wonende te Amsterdam, geb.
I I Jan. I 86 I weduwnaar van Charlotte Louise Everts
(de 2 kinderen jong -l-), dit Groningsche geslacht
Bouman uitsterft. Wapen Evcrts: In blauw een
zilveren keper met 2 schuin gekruiste zilveren pijlen
over alles heen. Helmteeken : aanziende helm met
blauw zilveren wrong en een opstaande zilveren pijl
met den punt naar boven.
3. D Y . Fokan Marcus Busck Adriani, die volgt N.
4. D Y , Nieolazu van der Tuuk Adriani, die volgt 0.
5. Sara Adriaxi, geb. 22 Jan. 1799, + te Midwolde
16 Jan 1882, gek. 17 April 1823 te Midwolde met
Dr. Gerard EngeZs, geneesheer te Midwolde, Zoon
van Remko - en Alje van der Ta&, uit welk huwe-
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lijk meerdere kinderen geboren werden, W .O. Mavcus
,
Yan Adriani Engels, med. Doctor en Pieter Ertgels,
predikant.
K. V. 4. Rudolf Adriani, geb. te Schildwolde 26 Maart 1793,
+ te Rotterdam 2 8 Nov. 1862, predikant op 2 8 S e p t .
1817 te Wyckel, 6 April 1821 te Bolsward, en April
1826 te Rotterdam, (zie Biogr. W. B. v. Prot. geleerden
1 : 43 en naamlijst friesche pred.) gekuzud te Hoorn in
1810 met Adriana 3acoba van’ Marken, d o c h t e r v a n
Ds. Bernardus - en Maria Elisabeth de Vicq. Over
het geslacht en het wapen van Marken, zie Vorsterman
van Oyen t. a. p. 11 : 267.
Uit dit huwelijk sproten verscheidene kinderen o.a.:
I. Arius
Adriarzi, die volgt . . . . , . . P.
2. dernard
Yacob
Aa’riani, die volgt .- . . . Q.
L. v: 5. Theodora Wibbzira A r i a A d r i a n i , [ g e b . t e D o k k u m
23 Oct. 1797, $ te Leeuwarden rg Maart 1848, g e h .
te Dokkum I I Sept. 1817 met Mr. Nicolaas Fockema,
geb. te Dokkum 12 Jan. 1784, + te Leeuwarden II
November 1863, president van de rechtbank aldaar,
zoon van Johannes - en Trijntje van Kleffens.
Over het gedacht en het wapen Fockema, zie Vorsterman van Oyen 1 : 284; waaruit o.a. blijkt, dat de stamvader was Roelof Fockema Jacobzoon uit Nyawier en
Oostdongeradeel op de Zathe Fockema en aldaar +
14 Maart 1610.
Uit hun huwelijk spoten o.a. I. Yohanna Catkarina
Fockenza
gehad met D Y . yacob Witkop, laatst predik a n t t e Z u t p h e n ; a. Mr. Daanz Fockema, a d v o c a a t
Generaal bij het Hof van Overijse1 2 1 Jan. 1826-9
Febr. I 874gek. met Mqa’alcna 3acoba ElisabetkMeinsma,.
-3. Reinder Fockema, notaris te Anjum later te Arnhem,
geb. 17 A u g . 1829, gek.8 met Mavgaretka Oferhazs waaruit afstammelingen ; 4. Arius Fockema, predikant
te Hiaure, 2 0 A u g . ISz!-rg Sept. 1853, geli. met
Catkari7za
Elisabeth Mees (zie Vorsterman van Oyen
t. a. p. 11: 285) - waaruit afstammelingen w.o. a. Maria
Elisabeth Adria?za Fockema, gek. met Ds. A4anta Rutgers van der Loef en b. MY. Rudolpk Adrzaan Fockema,

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.

71

Oud President van het gerechtshof te Leeuwarden, grit.
m e t 10
Corvzelia AZetta MargaretJra a’e Lotder,
20 A n n a Marìa Clava
Feijoena Bayovzesse v a n Sytzama
- uit welke huwelijken 2 dochters en een zoon sproten.
M. V. 1. Pieter A d r i a n i , chirurgyn en vroedmeester te Oude

Pekela, geb. te Tjalleberd 18 Juli 1795, + te Oude Pekela
30 Nov. 1879, als student te Groningen ingeschr. 30
Mei I 8 I 5, gehuwd met Albevdna Borgesius, dochter van
Ds. Jacobus - en Alegonda Geertruida Eltjens.
Zie over het geslacht en het wapen Borgesius het
Ned. Patriciaat deel 4 en 6.
Uit dit huwelijk zijn meerdere afstammelingen aanwezig.
N . V . 3. Dr. rokan Marcus ZIusc/z Ahianì, geneesheer te Zuidbroek, geb. te Tjalleberd 5 Jan. 1812, t te Zuidbroek
Aug. 1880, op 3 Juni 1835 gepromoveerd tot med. Dr.
te Groningen op een dissertatie Bde eclamptia parturientium, geit. 2 2 Aug. 1836 met Annette v a n Hozden.
geb. te Rotterdam 30 Sept. 1812.
Uit dit huwelijk zijn meerdere afstammelingen aanwezig.
8. V. 4. D . Nicolaus v a n d e r Tuuk Aah’ani, predikant, laatst
te Brielle, Ridder in de Orde van den Neder]. Leeuw,
geb. te Oude Pekela 3 1 A u g . 1804, t te Kralingen
17 April 1899 (als student te Groningen ingeschreven
16 Sept. 1820, en te Utrecht 20 Sopt. 1823, zieBorger
t. a. p.), geIz. te Rotterdam IO Nov. 1.830 met Constavztia
de yongtl, geb. 22 April 1807, t te Kralingen 20 Dec.
1893, dochter van den predikant Marten Adriaan - en
Tjitske Catharina Frederica Rinia van Naota.
Een St. Andrieskruis vergezeld
Wapen de 3ávzgh:
van 4 merletten, en zie over dit geslacht: het Ned.
Patriciaat rgI3 blz, 193.
Uit dit huwelijk zijn o.a. geboren:
1.
Maden A d r i a a n A d r i a n i , die volgt . . . R.
2. Marcus
ran Aduiavu’,
die volgt . . . . . S.
P. VI : I . Arius Aa’riani,
medae e t philae Dr.. geb. 1820, t 1863,
als student te Utrecht ingeschr. 4 Aug. 1839, gek. in
Engeland met Annie Graham.
Uit dit huwelijk werdgeboren: Ruddf Robert GraAam
Adriani.
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Bernard yacob Adriani, predikant, sinds 21 Nov. 1847

te Otterloo, 1 8 5 0 te Waddinxveen, 1852 te Haarlem,
1856 te Utrecht, 1859 te Rotterdam, 1862 te Amsterdam, Lid van het Classicaal en van het Prov. Bestuur
van Noord-Holland, geb. te Bolward 7 Oct. 1823, $
te Amsterdam I I S e p t . 1901 als emeritus, geh. met
10 A n n a Chdina
Ledeboer, g e b . I D e c . 1 8 2 8 , f t e
Haarlem 6 Mei 1854, dochter van Dammes Paulus - (10
Oct. 1799-22 Oct. 1831) en Maria Cornelia van Rossem, -I- te Gouda 15 Sept. 1872. (Zie over ‘t geslacht
Ledeboer : Vorsterman van Oyen 11) ; 20 Catharina ELisabeth
van dev
.%/?eer,
dochter van Adolf Frederik,
predikant te Dordrecht en Trijntje Elisabeth Rijnders en
geb. 2 1 Juli 1823, f- 6 Febr. 1904.
Uit het 2e huweZ@h sproot o.a.:
Ad021
Frederik Aa’riani, ‘die volgt . . . . . T.
R. V I : !. Marten Adriaan’ Adriazi, predikant, sinds 12 Juni 1857
te Cothen, 1863 te Oud Loosdrecht, 1866 te Harlingen
en 1873 te Maarsen, als student te Utrecht ingeschreven I 5 Sept. 185 1, sinds I 5 Aug. 1890 Directeur van
het Utrechtsche Zendinggenootschap, Secretaris van het
Provinciaal Kerkbestuur van Utrecht, Ridder der Orde
van Oranje Nassau, geb. te Brielle I Aug. 1833, t te
Utrecht 23 Maart 1918, geh. Juni I 863 met Margaretia
Gunving, dochter van Johannes Hermanus Sr. -en Anna
Elisabeth van Campen, geb. te Hoorn IO Febr. 1833,
+ Utrecht IO A u g . 1901.
Wafen Gzrnning: Gevierendeeld: z en 4 in goud een
blauwe paal, beladen met een recht opstaanden zilveren
degen met gouden gevest en een blauw schildhoofd
beladen met 3 gouden penningen, 2 e n 3 in zilver
een zwarte keper vergezeld van 3 koeien van het zelfde
gepl. 2 en I. Half aanziende gesloten helm met wrong en
een duif, die ‘een mercuriusstaf in de rechter poot
houdt als helmteeken. Wapenspreuk : BVérité s a n s
peur. <
Uit welk huwelijk zijn gesproten o.a. 10 D Y . A%colaas Adriani, afgevaardigde voor den’ taalarbeid van
het Bijbelgenootschap voor Taripe, Midden Celebes Ned.
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Indië, Lid der Kon. Academie vanwetenschappen (19 I B),
geb. te Loosdrecht 15 Sept. 1865, + te Posno, Celebes,
I Mei 1926, geh. in Idg4 met Maria Lamberta Gunning,
dochter van Johannes Hermanus Jr. en JohannaHoog.
20 D Y . ~okannes Hermanus Adriani, Doctor in de
Chemie, Secretaris van den Armenraad te Utrecht, geb.
te Maarsen 16 Jan. 1874, geh. te Utrecht 22 Juli 1902
met Elisabeth Maria Hendrika Hovy, dochter van Antoni
J an - en Maria Isabelle Anne Cbarlotte Baronesse Taets
van Amerongen en geb. te Amsterdam 25 Jan. 1873.
Wapen Hovy : Doorsneden : I drie omgewende zilveren
wassenaars in blauw, 2 twee zespuntige gouden sterren
in rood.
S. V: 2. Marcus yan Adriani, a l s s t u d e n t i n g e s c h r e v e n a a n d e
Utrechtsche Hoogeschool 1 2 Sept. 1861: predikant,
sinds IO Nov. 1867 te Bahr en Lathum, 187 1, te Herkingen, 1873 te Brouwershaven, 1878 te Warmenhuizen,
1881 te Barendrecht, 1883 te Edam en 1888 te Almelo,
geb. te Brielle 12 April 1843, f te Lochem als emeritus
26 Jan, 1g15,gehtz/wd te Utrecht met Elisabeth Comtancia
Coster@s, dochter van Dr. Pieter Jacob - en Wilhelmina
Teengs.
Uit dit huwelijk sproot, behalve eene dochter, een zoon.
VI. Dr. Pieter yacob AZhyt Adriani, Inspecteur der Registratie
te Amsterdam, officier in de orde van Oranje Nassau.
Dr. honoris cau-sa in de rechtswetenschap, daartoe
benoemd door de Gem. Universiteit van Amsterdam
in April 1932 g e b . te Warmenhuizen 3 Juni 1879,
gek. te Middelburg I 5 Aug. 1906 met yeanette Ckristina
Bekaav, dochter van Andries Abraham, oud Hoofdingenieur, Directeur van ‘s Rijkswaterstaat en Christina
Diederika Tanneke Blankert, en geb. te Groningen
7 Juli 1877.
Uit dit huwelijk, werd een eenige zoon geb., genaamd :
VII. Mavcus yaan AaKani, geb. te Middelburg 1 0 Oct. 1908,
Student in de biologie aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam sinds September 1927.
Wafen Costems: gedeeld 1 in goud 3 blauwe vijfpuntige sterren (z e n I) 11 in goud 3 blauwe palen.
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Aldus ook het wapen van het bekend fransch- en patriottisch gezinde regentengeslacht, waarschijnlijk van
fransche afkomst, dat meer dan zoo jaren het secretariaat van het Groot Waterschap Woerden bekleedde.
Waprn Bekaar: Doorsneden: I in zilver een omziende
gaande leeuw, z in blauw en klaverkruis (de kleuren
der wapenfiguren mij onbekend). Helmteeken : een zittende omgewende hazewindhond, zonder vlucht..
T. VI : I. Adolf Frederi.4 Adriani, als Student ingeschreven aan
de Leidsche Hoogeschool .12 Sept. 1876 en aan de
Utrechtsche 16 Oct. 1878, predikant sinds 1882 te
Wichmond, 1884 te Renswoude, 1888 te Zwolle, 1894
te Amsterdam, geb. te Utrecht 3 Juli 1858, t te Amsterdam 3 Dec. 1894, geh. te Zeist 24 Aug. 1882 met
Jokasna Petronella Cozmeé, geb. in I 860, t te Utrecht 14
Juni 1928, dochter van Ds. Abraham Couvée en Anna
Wilhelmina Ippius Fockens.
Uit hun huwelijk sproten zes dochters en 2 zoons
waarvan Bernard ~UCO& reeds overleden, en
VIL
Abraham Adriaxi, geb. te Renswoude g Nov. 1887,
geh. t e B a a r n m e t W . fl. Duval Slothouwer.

VAN DER BREGGEN.
DOOR

ABE

J. W. VAN DER BREGGEN.

(Voortzetting van Nav. LXXV, 223).
Bouwman, Leimuiden.
Jan (Johannes)
a Y Y/? 1789 Lijntje Timmers
(gel.
( + 2313 1811 ;

Kinderen :
ABE.4 Franciscus
ABEB Anna Maria
Adriana Cornelia
ABEC Josins Kilmina
ABED Johaona Wilhelmina
ABEE Elisabeth
ABEP Gerrit
Johanna Cornelia
ABEG Jan (Johannes)
Abraham
Jacoba Cornelia
ABEH Abraham
Aletta

zo/12 1 7 8 9 + 2/a 1 8 3 3
312 1790 -t 14/6’ 1 8 4 7
12/8 1 7 9 2 $
2711 1794
20112 1 7 9 5 + 1713 1 8 6 1
IS/6 179.i
23/3 1 8 0 0 + 4/3 1 8 6 8
24/2 1 7 9 9 +
21/Ll 1 8 0 8 + 13/12 1317
29/1 1 8 0 3
19/10 1804
5/8 1 8 0 6
2412 1 8 0 8
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28/4 1 8 1 1
ABEI Joost
b x 30/9 1802 Anna Louise van Oorde
Kinderen :

ABEA

1 8 1 3 + 6/1 1 8 3 9
ABEK Francisca Hendrika
ABEL Anna Maria
1815
1816 + 1863
ABEM Johanna Jacoba
ABEN Jöanrra Elisabeth
1818
ABEO Adriana Cornelia
’
1821
ABEE Elisabeth
Alphen a,‘d Rijn.
x 8/7 1814 Willem Turkenburg Bouwman.
Alkemade.
ABEC Josina Wilmina
x 26/10 1817 G e r r i t Wijsman
ABEB Anna Maria
Leimuiden.
Dr. Hendrik Wortman Heelmeester.
X
ABED Johanna Wilhelmina
Leimuiden
X
Cornelis Bokhoven
Schipper.
ABEK Francisca Hcndrika
Wilnis.
X
1836
Willem Woltersdorf Chirurgijn.
Woubrugge.
ABEL Anna Maria
x,5/10 1840 Wilholm Heinrich Weijdering (geb. 1804)
Wijnkooper.
ABEM Johanna Jacoba
Leiden.
x 2018 1840 Johannes Hendrik Rijnstroom (geb. 1816)
Apotheker.
ABEN Jöanna Elisabeth
Rees.
x 2018 1810 Diedrich Bernard van Wiebel (geb. 1809)
Commies.
Leiden.
ABEO Adriaua Cornelia
x
Diedericus Johannes Cockuit (geb. 2215 1819)
Drogist.
Franciscus
Bouwman, Hijusaterswoude.
X
1809 Aletta Jongeneels
1987 )
(geb.
( + 30/9 1 8 3 1 )
Kinderen :
Willem
+ 24,‘s 1820
kind
+ Sjll 1 8 2 1
LI/8 181.1
ABEAA Johanna Maria
Frans
+ 18/4 1 8 2 5
ABEAB Johannes
1 8 1 3 + 18,4 1 8 8 0
ABEAC Lijutje
6/11 1814
1816 + 18/8 1836
Johanna
kind
+ 212 1827
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61% 1 8 2 3
Leimuiden.
timmerman-molenmaker.
Aarlanderveen.
1833 Hermandus Meurs (geb. 27/3 181% ) pannen( + lO/ll 1865 ) bakker.
ABEAB Johannes Hoogheemraad v. Rijnland en Wetbouder v. Rhijnsaterwoude.
ax
A
.
Timmers.
Kinderen :
dochter
14/1 1838
ABEARA Frans
5/11 1835
zoon
lO/lO 1842
ABEABB dochter
10/5 1839
Willem
25/8 1836 + 2/9 1837
ABEABC Willem
8/1 1841 + 11/6 1873
ABEAD
ABEBA Johanna
,x
16
ABEAC Lijntje
x 7111

Willem
Maria
1828 Joost Timmers

b x 1111’ 1849 Allegonda Jacoba Veen (geb.
1822 )
( + 16/2 1859 )
Kinderen :
2 zoons
2fi/ll 1851
zoon
5/6 1354
Femina Aletta
1211 1857 + 16/2 1859
Aletta Francisca
61% 1859 $- 14/2 1859
Rijosaterswoude.
ABEABA Frans
x 6/11 1857 Aletta Meurs
ABEABB dochter
X
W. Timmers
ABE.4BC Willem
(geb.
1
x
/9 1867 Josina de Geer (f 13/5 1871)
Rhijnsaterswoude
ABE.4D Willem
x 23j9 1844 Maria van Sommering
‘ ( g e b . - /5 1836)
( + 16/11 1 8 6 0 )
Kinderen ;
Aletta
16/2 1847 + 18/7 1347
x 21/10’ 1852 Adriana Hermina Vlasveld (geb. 1833)
Kinderen :
ABEAD.4 Frabciscus
24jlO 1853
6/12 1854
zoon
1865 + 24/3 1866
Gerardus
/4 3858 $ 217 1858
Johannes
AB%ADB Jacobus (Loosduinen)
10,3 1860 + SI/7 1927
5/8 1861
ABEADC Jan
8/11 1862
dochter
Rhijnsaterswoude.
ABE1D.I *Franciscus
a x
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Kinderen :
Apna
21/1 1 8 7 8
16/1 1 8 7 7
Adriana
Willem
2413 1 8 7 9
24/10 1883 (Amerika)
Cornelis
(geb. 23/8 1884)
-b x
Apolonia Pannevis
Kinderen :
29/3 1 8 8 7
Jacobus
Marie
6/3 1 8 8 5
4/6 1 8 8 8
G erarda
Alpheù.
ABEADC J a n
Jacobus
Loosduin&.
ABEADB
x 13/9 1 9 0 6 Jansje Benning
(geb. 1876 Rhijnz.)
Kinderen :
Adriana Hermina
14/6 1 9 0 7
ZO/7 1 9 0 8
Johannes
Jansje
4.9 1909
27/11 1910
Willem
27/12 1911
Margaretha
2/10 1913
Geertruida
17/4 1 9 1 6
Jacobus
ABEF
Gerrit
Nieuweveen
Trijntje Splinter
X
(geb.
1801)
( + 29,8 1 8 5 5 )
Kinderen :
Cornelis Johannes
1826 + 31/1 1849
Lijntje
1311 1828 + 48/1 1828
ABEPA Lijntje
20/1 1829 + 2412 1873
ABEFB Wilhelmina Klasina
11/10 183lf 3/2 1912
Jan
2/9 1830 + 31/12 1830
Adriana Cornelia
21/9 1833 +1ñ/a
1852
ABEFC Johannes
2719 1835
Hendrika Wilhelmina
6/S 1837
Abraham
23/11 1838 + 21/6 1839
Elisabeth
ia/10 1839 + 29/!0 1839
Francina
2214
1842 f 3/L 1869
ABEFD Willem
219
1844
Nieuweveen.
Lijntje
ABEFA
x
Frans Heemskerk
Wilhelmina Klasina
ABEFB
Amsterdam.
X
Cornelis Dirk Bout
(geb. 17/7 1828 )
( + 16/6 1883 )
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Aalsmeer.
Apolonia Nederveld

Johannes
X

Wilhelmina van Wijngaarden

Nieuwveen.
(geb. 17/7 1840)

Kinderen :
Gerrit
8/3 1870+ 7 /9 1872
12/3 1872
ABEFCA Maria Elisabeth
ABEFCB Trijntje
29/10 1873
Johanna
21/1 1876
1715 1877 +14/3 1878
Lijntje
ABEFCC Gerrit
17/9 187Y
11/5 1 8 8 9
ABEFCD Willem
A B E F C A Maria Elisabeth
ongehuwd.
Kind :
6/6 1899 + 2/6 1899
Jaunetje
ABEFCB Trijntje
Alphen a/d Rijn.
X
Jan van Erk
(geb. 7/9 1871)
Nieuweveen.
ABEFCC Gerrit
X
Klaasje Roep
(x ll/l 1874) .
Kinderen :
Johannes Douwe
6/1 1904 + 25/9 1911
Jaake Wilhelmina
3118 1 9 0 5
ABEFCD Willem
Nieuwveen.
X
Cornelia van der Sluis
(geb. 4/9 1887)
Kinderen :
Wilhelmina Cornelia
19/2 1921
13/4 1 9 2 4
Cornelia
Johannes
26/11 1926
Jan (Jo hannee)
vóór 1836 Leimuiden, Hazerswoude
ABEG
X
1825 Margje van Dam
(geb. /3 1804 )
Kinderen :
ABEGA Lijntje
!3 1 8 2 6
12/8 1 8 3 1
Franciscns
ABEGB
Catharina
14 1 8 3 2
7/8 1 8 3 6 + 12/7 1880
ABEGC
Johannes
Hermanus
2117 1 8 3 8 + 1/18 1838
4110 1839
ABEGD Rookje
ABEGE Hermanus
16/2 1 8 4 1 +14/1
1914
2215 1 8 4 8
AB,EGF
Abraham
Lijntje
ABEGA
Alphen a/d Rijn.
X
Aart Kastelein
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Catharina
?
x ZSj4 1656 Jan Krook
ABEGD
R o o k j e
Alphen a/d Rijn
X
van Wijngaarden
ABEGC
Johannes
Bleyswijk.
x 20112 1872 Clasina van Leeuwen
(geb. 17/8 1 8 6 1 )
Kinderen :
ABEGCA Alida
29/12 1873 + 16/3 1923
ABEGCB Johannes
26/7 1 8 7 5 +
ABEGCC Hendrik
5/1 1 8 7 9
ABEGCD Margje
2C/ll 1879
ABEGGA Alida
?
X
Pieter Sander
Bleyswijk.
ABEGCB Johannes
x 13/9 1 9 0 5
Magcbelina van der Plas
Kinderen :
A’merika
ABEGCC Hendrik
x 5/12 1900 Magdalena Groen
Kinderen :
ABEGCD Margje
s’ Hertogenbosch.
x 3/8 1904 Frans Cornelis de Bruyne.
ABEGE
Hermanus
Zwammerdam.
x 28/9 1165 Johanna ErminaGroenendijk (geb. 27/12 1839)
Kinderen :
( + 20/9 1919)
Johannes
17/3 1 8 6 6 +21/5 1 8 5 0
ABEGEA Cornelis
17/6 1 8 6 7
Margje
12/9 1 8 6 8 + 25/6 1 8 9 8
ABEGEB Margaretha Johanna
30/10 1870
ABEGEC
Johannes
16/1 1 8 7 2
ABEGE 1) Egbertus
7!6 1 8 7 3
Hermanue
ZO/8 1 8 7 4 + 1714 1876
Frans
%/2 1 8 7 6 + 2913 1 8 7 6
Hermanus
18/1 1 8 7 7 +28/1 1 8 7 7
Hendrika
4/5 1 8 7 8 + 30/5 1 8 7 9
ABEGEE Hendrika
2/8 1 8 7 9
Aaltje
lO/lO 1881 + 29112 1882
ABEGEA Cornelis
Bodegraven, Berkel.
x ll/lO 1888 Teuntje Bastiaantie de Koning
Kinderan :
Hermanus
12/12 1901
Cornelia
zo/9 1 9 0 9
ABEGEB Margaretba Jobanna
Rotterdam
ABEGB

,
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x 14/4 1896 Egbert Klein
Delft.
Hendrika
x 13/3 1913 Teunis van der Heyde
Zwammerdam (Ermelo-Veldwijk)
ABEGEC Johannes
x 8/4 1897 Elisabeth Geertruida Hey
Kinderen :
IS/1 1 8 9 8
ABEGECA Hermanus
18/10 1899 ongehuwd
Pieter
6/2 1902
ABEG ECB Margje
Zwammerdam
ABEGECA Hermanus
x /6 1936 Elisabeth Blom
Kinderen :
24112 1925
Johahnes
‘s
Hertogenbosch
ABEGECB Margje
,, 6,8 1926 Bastiaan Johannes van Beek
Oudewater.
ABEGED Egbertus
x 3,‘lO 1 8 9 5 J a n n i g j e Breedijk
Kinderen :
2/3 1 8 9 6
ABEGEDA Hermanus
3/6 1 8 9 8
ABEGE DB Klaas
2/10 1902
A BEGEDC ,Trijntje
12/6 1 9 0 3
ABEGEDD Johanna Ermina
8/12 1906
ABEUEDE Cornelia
10/6 1 9 1 2
ABEGEDF Margaretha Johanaa
Scherpenzeel.
ABEGEDA Hermanus
Kley
x IS/11 1922 L. J.
ABEGE DB Klaas
van Dyk
x
4i5’
1927
A.
ABEGEDC Trijntie
Buys
x 7jil 1927 G
Uithoorn.
*
Joost
ARE1
Lammer Dina Folgers
a& x
)
keb
(+ 16/7 1 8 3 7 )
K i n d e r e n :
Johannes
Johannes
ABEIA
Christina Joiinna
b x 15,5’ 1838 Johanna Cornelia de

3/5 1 8 3 4 +
8/10 1835 + 3D/3 1898
2913 1 8 3 7
Horn (geb lb/4 1816)

(Wordt voortgeael).
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CLOCK POTHOFF.
Abvabam Martcnsen CZocR, omstreeks 1620, kwam in 1642 te
Nieuw Amsterdam. Hij huwde in de Herv. Kerk aldaar in 1650
wellicht, Catlzarina Albersdr. Pot/toff. Hunne kinderen zijn geweest: Sara, Trijntje, Marten en Albertw.
Wie kan mij met enkele gegevens verplichten omtrent de ouders,
of verdere voorouders van genoemde echtelieden?
L. P. DE BOER.

CAPPOEN-VAN

DB

SPIEGEL.

Jan van de Spigccl, j.m. Yvan Vlissingen, huwde 11 Juli 1634
aldaar met Lysbelh Cappoen (Capoens), j.d. van Amsterdam. Zij
waren Hervormd. Zij zijn de voorouders geworden van den bekenden Raadpensionaris.
Hunne kinderen, ,alle te Vlissingen gedoopt, waren:
I. Grytgen, ged. 2g April 1635.
2. Johannes, D
3 Aug. 1636.
3 . L a u r e n s , . > 2g N o v . 1 6 3 7 .
, 17 Jan. 1640.
4. Sara,
5. Elisabet. s zg J a n . 1 6 4 2 .
6. Adriaen, * 15 Nov. 1643.
-7, C o r n e l i s , >
4 Nov. 1646.
Gevraagd worden de namen der doopgetuigen. Deze namen
kunnen helpen om de Cappoen-relatiën te bepalen. In Bde Navorschert 1908, p. 57ff, staat een bijdrage van Jhr. W. H. Hoe&,
waarin ook verwezen wordt naar het Maandblad *de Ned. Leeuwc
1887. Er wordt o.a. gezegd dat Jhr. Hoeuftt een handschrift
bezat. waarin de namen dier doopgetuigen voorkomen.
Bovengenoemde Lysbeth Cappoeu, had een zuster Cathargntje
Cappoen, eveneens te Amsterdam geboren. Zij huwde Jacob iYey.
Het geslacht Cappoen stamde uit dat, deel van Vlaanderen, dat
nu Fransch Vlaanderen heet, voornamelijk uit Belle, Wormhout
en Steenvoorde. Ons zijn althans drie mannen van dit geslacht
bekend die in 1568, onder Alva, onthoofd zijn. Pieter, Jan en Joost.
De gevluchte leden van het geslacht, schijnen zich eerst in
Vlissingen opgehouden te hebben, en later (zeker niet voor 1578)
zich te Amsterdam te hebben gevestigd. Te Amsterdam woonde
6
x93a
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o.a. Maria Cappoen, die omstreeks 1570 moet geboren zijn.
Haar eerste man was , . . , van Wyler ; haar tweede man,
Jan van Seleyn. Haar zoon, Jan van Wijler huwde daar in 1621.
Voorts woonde daar een Matlhcus Cappoen (datum ?), zwager
van eene Jannetje Pietersdr. Deze laatste machtigt Cornelis Lijns,
schepen te Vlissingen, om aldaar een huis te verkoopen, waarvan
de andere helft toebehoort aan Jan Claesz. van Thienen’s kinderen.
In Amsterdam woonde omstreeks 1646 een notaris, Pieter Cappoen.
Eene Anna Catknriza Cappoen, geb. omstreeks 1670, huwde. . , .
Capelle. Zij lieten in 1698 een zoon doopen, Nicolaas Capelle,
te Amsterdam.
Verdere gegevens omtrent leden van dit geslacht Cappoen, in
Vlaanderen, te Vlissingen en in Amsterdam, zullen welkom zijn.
VAN

DER

LIPHORST.

(Verdere gegevens gevraagd).

Het geslacht van der L+áorst te EIaarlem, stamde af van Pieter
Lucasz. van der L$korst, geboortig uit Gelderland, en diens vrouw
Maeycken Jan&. Verbrugk (Van Brugh, Van Brugge). De vrouw
was een dochter van Jan Verbrugh en diens vrouw.. . . . , . , die
zich in 1579 van wege de Spaansche overheersching van Kortrijk
naar Haarlem metterwoon begaven.
Toen Pieter Lucassen van der Liphorst, gesamelijk met zijn
vrouw, op 30 Juli 1623 te Haarlem testeerde, was hij garentwijnder
van beroep.
Zij hadden in de eerste jaren na hun huwelijk te Amsterdam
gewoond. Daar werd althans hun oudste zoon, Lucas geboren.
Het gezin woonde te Haarlem in 1623, en nog in 1664, in den
Anegang. Pieter stierf daar voór I Maart 1648, want op dien
datum maakte de weduwe een codicil op haar testament. Zeven
der tien kinderen waren toen nog in leven. De weduwe testeerde
opnieuw den 26 Oct. 1663, en was op 5 Nov. 1664 nog in leven.
De kinderen waren:
I . Geey&&, geb. /j 1607, te Amsterdam. Zij leefde nog in 1648,
doch niet meer in 1663. Stierf mogelijk ongehuwd.
2. Lucas. geb. // 1609, te Amsterdam.
Hij huwde in the Herv.
Kerk te Haarlem, 1 6 Febr. 1 6 3 1 , met Saer0.e CorneZisdr. Hij is mogelijk dezelfde L. v. d. L. die aldaar op 8 Oct.
1645 als *weduwnaar van Amsterdamc hertrouwde met MettZe
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Bartds. Op 26 Febr. 1661 trouwde wederom een L. v. d. L.,
Bweduwnaar v a n Amsterdam< t e H a a r l e m m e t Caa’eZ@ztjp
Mickìels.
3. Maria, geb. 11 x611, te.. . . Haar portret komt voor op een
regentessenstuk van 1659 door J. van Loo (Frans Hals Mus.)
Zij werd // 1660 ziek en was in 1663 nog bedlegerig.
4. Grietje, geb. // 1613, te.. . . Zij huwde met Cornelis Hendricksa.
van Eynt/zoven,
blauwverver te Haarlem. Haar man testeerde
daar I I April 1653. Zij zelve was op 26 Oct. 1663 niet meer
in leven. Zij hadden o.a. een zoon Pieter van E.
5. Pìeter, geb, // 1615, te Haarlem. Hij huwde in de Herv. Kerk
aldaar, op 13 Mei 1640, met Maria Jans&.
Hij was blikslager
te Haarlem, en in 1624 Penningmeester van het St. Lucasgilde.
Op 16 April 1652 komt hij te H. voor als getuige bij het
testament van Susanna Joosten de Sanger, wed. van Ebbe
Fredericksz. te Amsterdam. Op 27 Maart 1670 maakten hij
en zijn vrouw gesamelijk te H. hun testament.
6. Govaert, geb. /,J 1618, te Haarlem. Hij huwde in de Herv.
Kerk aldaar, op 7 Juli 1641, met Maeycheen Deynoot,
van Rotterdam, wed. van Franchoys Regout (1595 -r63g), geb. te
Rotterdam omstr. 1597, (dus veel ouder dan haar tweede
echtgenoot), dochter van Stoffel Deynoot en Maeycken van
den Bergh.
G. v. d. L. was een koopman te Haarlem, vennoot van zijn
oom Gillis Jansz. Verburgh te Amsterdam. Zijne vrouw leefde
nog 6 Dec. 1662, doch niet meer IO Febr. 1667.
7, Annatje, geb. /I 1 6 2 1 . Zij leefde nog in 1648, doch niet
meer in 1663. Zij stierf mogelijk ongehuwd;
8 . Sara, geb. // 1624. Zij huwde met Abraham Screngiers. In
1663 in leven.
geb. // 1627. Zij leefde nog in 1663.
9. SanneQc,
10. Elisabeth, geb. // 1630, te Haarlem. Zij huwde daar in de
Herv. Kerk, op 9 Sept. 1653, met Anthny de Mi& bakker
van Haarlem, zoon van Isaac d e IW$ nvindera v a n h e t Ljakkersgild en van . . . . . , zijn vrouw.
Een zekere Gijlis van dey Liphovst, j m. van Haarlem, huwde
daar in de Herv. Kerk, 4 Maart 1685, met Jannetjc Aóraáamsdr. S’&‘e&x&, j.d. van Haarlem. Hij was mogelijk een
zoon van Pieter v. d. L. (genoemd onder 5) en een’van diens
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vrouwen, Hij was hoogst waarschijnlijk genoemd naar zijn
vaders oom, Gillis Jansz. Verburgh, te Amsterdam. Gillis e n
Jannetje lieten in de Herv. Kerk te Haarlem de volgende
drie kinderen doopen :
I . Pz’&Y, ged. 23 April 1686.
2. Samuel, ged. 7 Maart 1688.
3. . . . . . . > ged. II September x689.

VERBURGH (VAN BRUGH, VAN BRUGGE.) (Verdere
gegevens gevraagd,)
JaTz Yerburg/t met vrouw en kinderen, vluchtte in 1579 o m
reden van de Spaansche overheersching, en vestigde zich te Haarlem, waar later nog meerdere kinderen geboren werden. De naam
zijner vrouw is niet bekend, doch kan mogelijk Janneke a% Bruym
geweest zijn. Eene Janneken de Bruyne toch, >van Nieuwkercke,
wede van Jan Verbrugghec, hertrouwde in de Herv. Kerk te Londen,
op 16 Juni 1590. Van de kinderen van Jan Verbrugh te Haarlem,
kennen wij :
1. Pieter. Hij is mogelijk dezelfde die val’ckenier geweest is in
den Haag, en daar in 1637 in de St. Jacobs Kerk werd begraven. Van Pieter Jansz. Verbrugh is althans bekend dat
hij gehuwd geweest is en een zoon Jan Pietersz. Verhgh,
heeft achter gelaten.
2 . Maeden. Zij moet omstreeks 1606, mogelijk te Amsterdam,
gehuwd zijn met Lucas Pietersen van der Liphorst.
3. Giltis. Hij werd koopman te Amsterdam, waar hij in 1662
stierf. Wij weten dat hij althans tweemalen gehuwd geweest
is. Zijne eerste vrouw heette Barbara Schut. A l s wedr hertrouwde hij te Amsterdam 1650 (huwl. voorw. rg Mei), met .
GeertrzLyd du Punt. Uit dit laatste huwelijk zijn er geene ,
kinderen geweest.
Kinderen uit het eerste huwelijk schijnen geweest ‘te zijn:
I . Jan of Johannes. Hij .was later koopman.
2 . Setlz., Hij was koopman te Amsterdam, vennoot van
zijn vader. Hij huwde tweemalen, eerst met Catharina
Vewtana?er,
en ten tweede met Maria -Wyc,#enburg.
Hij
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stierf voor zijn vader, en liet een zoon Johannes na,
uit het eerste huwelijk.
3. GrZetjp, huwde omstr. 1638, met David Provoost, zoon
van . . . . . . Provoost en . . . . . .
4. SannetJp, huwde met Nicolaes Verlet& zoon van Gaspard
Verleth en Judith . . . . . , diens vrouw. Sannetje was
reeds voor 14 Oct. overleden.
5. AgrsUtje.
huwde eerst met Arent Corsen Stam, koopman,
broeder van Dirck, en in 1467, als diens wede, met
Jean Mousniev de la Montagne;
wed’ van Rachel de Forest.
VAN MIERLO.
Wie kan mededeelen, of er nog afstammelingen leven van het
geslacht.van M i e r l o , verwant aan het geslacht Woerden, voerend in hun wapen een geknotte ruit.
E. W. G.
MEMORANDA.
Een Alkmaarder in Guyana (Berbice).
In dit tijdschrift eens geïnformeerd hebbende naar mogelijke
afstammelingen van de Alkmaarsche regeeringsfamilie U’inder l),
mocht ik daarop tot nu toe geen antwoord ontvangen.
Thans blijkt het Alkmaarsche notariëel archief mij eenige bijzonderheden te verschaffen aangaande Willem Winder, genoemd
sub 42. ad 4. c . op bl. 73 van de >Genealogische en Herald.
Gedenkwaardighedena,
Noord Holland, deel 1.
M r . W i l l e m Winder, .gedoopt t e A l k m a a r I J u l i 1 7 5 6 , w a s
schepen in zijn geboortestad tusschen de jaren 1776 en 1780.
Reeds op 5 September 1772 toegelaten tot uitoefening der notariëele praktijk te Alkmaar, werd hij op recommandatie van de
regeering dezer stad 6 November 1777 gecreëerd tot notaris door
de Staten van Holland en Westfriesland en op dienzelfden dag
nog aldaar ter plaatse door het Hof van Holland geadmitteerd,
gelijk deze laatste gegevens worden vermeld door N. J. M. Dresch :
PInventaris der archieven van de notarissen, die in het tegen1

l

Navorschere LXXVIII,

lgag, bl. 81.
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woordig gebied der gemeente Alkmaar hebben gefungeerd 15501842.~ ( A l k m a a r rg28), b l . 7 2 .
V o l g e n s d e z e slnventarisc z o u M r . W . Winder i n 1781 v a n
zijn ambt afstand hebben gedaan, in militairen dienst zijn gegaan
en vervolgens in de Alkmaarsche Groote Kerk op den 10"" Februari 1789 zijn begraven. . . . . . .
Deze laatste mededeeling is echter in het geheel niet juist. Zij
betreft ‘s mans vader, eveneens Mr. Willem Winder geheeten, die
hoofdofficier van Alkmaar, baljuw van de Egmonden, Dijkgraaf
van de Uitwaterende Sluizen, later nog burgemeester van Alkmaar
was en den 3”” Februari 1789 was overleden. 1)
Voorts, dat een jurist en oud notaris in militairen dienst zou
gaan, komt mij, ook in dien tijd, weinig aannemelijk voor. Mr.
Willem Winder Junior blijkt dan ook niet in militairen, doch in
kolonialen dienst te zijn gegaan.
In 1789 heet hij te zijn Buitlandiga en in de kolonie Berbice.
Al weldra is hij echter weer thuis en juist vermoedelijk in verband
met het bovengenoemd overlijden van zijn vader. Immers, we
lezen in een acte, gepasseerd den 12en Juli 1790, dat hij compareert voor den te Alkmaar standplaats hebbenden notaris Jan
Lucas van den Tooren en aldaar verklaart, dat hij is:
Boud gouvernements secretaris der geoctroijeerde C.olonie
SBerbice op den 9~ Julij deezes jaars met het Hockerschip
pgenaamd Ger b’ree Welvaren gecommandeerd wordende
adoor den eerzamen Capitain Hendrik Klok ter verrichting
avan zijne particuliere affairen uit genoemde colonie in het
»Vaderland
overgekomen, zich thans binnen deeze stad
abevindende. 0:
Hij verleent bij die acte een volmacht op Pieter Klinkhamer
en Pieter Al, beiden te Alkmaar woonachtig, tot regeling zijner
privé-zaken en zijner zaken die hij heeft als erfgenaam van zijn
vader. Deze gemachtigden moeten te dien einde Bcorrespondeeren met den Wel Ed: Heer Willem Scholten, oud chirurgijn Major
in de Colonie Berbice als door den constituant bij procuratie in
d a t o 15 Februari 1790 v o o r d e n WelEdel Gestrenge Heer Mr.
Laurens Wijbrand Beth, Secretaris der gemelde Colonie en getuigen gepasseerd, gevolmachtigd desselfs zaken waar te nemenc
Op 13 October 1790 compareert Mr. Willem Winder Jr. nog‘) C. W. Rruin\is .Het I’dtiotisme te Alkmaarc .4lkmaar 1886, bl. 142.
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maals voor notaris v. d. Tooren en thans geeft hij opdracht om
zijn boerenplaats in de Zijpe gelegen aan de Groot Sloot in de
kleine polders Noord- en Zuider G. en A. B., tezamen groot 36
morgen land van de hand te doen.
Later vernemen wij niets meer, Een ongecontroleerd bericht
meldt zijn ongehuwd overlijden te Den Haag in het jaar 1800.
Wellicht heeft de onzekere toestand en de ommekeer in zaken
in de kolonie Berbice 1) zijn belangstelling om terug te keeren
wel geheel uitgedoofd.
Mr. J. BELONJE.
Twee oude bijbelbladen.
In de Doopsgezinde kerk te Mennistenbuurt (Burgervlotbrug,
Zuid-Zijpe, Noord-holland) bevinden zich een tweetal oude bijbels
in folio formaat, blijkens aanteekening in elk van beiden gesteld,
aangekocht Bter herinnering aan broeder D. Bakker Jbsz. en het
door hem aan de gemeente geschonken legaat uit zijn nalatenschap door den Kerkeraad aangekocht en in het kerkgebouw
neergelegd 25 Mei Igrge.
De ééne bijbel bevat de volgende aanteekeningen:
Maertje Louwerisz is geboren den I november 1721 pieter
Louwersz is geboren 24 junius 1724 diewertje kornelisz is geboren
25 februarij 1742 Trijntje Cornelis is geboren yanuary 1749
Aeltje Jans is geboren den 4 mey 1730 Louwers pietersz is
g e b o r e n d e n 12 februarij 1755 Jan Pietersz is geboren den
20 Maert 1,757 Maertje Pieters is geboren den 5 Junius 1759
Crelis Pieters Kus Is geboren 13 Meij 1765. Op den 20 Ocktober
1750 is trijntje Jans gerust en wij wensche dat hare ziele in het
eeuwigh paradijs bij die heijlige engele hier boven in den hemel
m a g geleyt .worden. Op den 25 Januarij 175 1 is trijntje Cornelis
gerust. Op den 10 September 1752 is Louwersz Pietersz gerust
(enz. als hiervoor B.) Op den 26 Junius 1774 is Jan Cornelisz
1) Zie uitvoerig: 1’. Al. Netscher *Geschiedenis \nn de koloniën Essequcbo. Bemerary
vestiging der Nederlanders aldaar tot op onzen tijde ‘sC;ravenhage
deze kolonie: Fred. OudLchans Llentz~ In het voetspoor del vaderenNederlanders in Berbice, Essequlbo en Dcmerarar in #Vragen van den Dag* dl. a7(1g1z).
bl. 470 sqq. en voorts nog .Navoracher* 19x6 van de hand van laatstgenoemden Heer
.Historiwhe Monumenten van Britsch Guyana*, bl. 314 sqq. en rNavorscher* 1918 door
denz. ~Eenige grafzrrkrn uil den Hollandscllen tijd., bl. Lsj >qq.
en Berbice. van de
1885. Zie ook ober
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Gorter gerust (enz. als voren). Op den I December 1781 Is
Pieter Louwerse Rus gerust (enz.) Maartje Jans is geboren in t
jar 1732 is getrout in jaar 1760 en is gerust den 14 Junij r7go
en wij wensche (enz.).,
De andere bijbel bevat gelijksoortige genealogische gegevens :
1674 Den 22 April zijn tot bloemendael in echten staet
getreden Esaie Regnaud en Caterina de Rautre en hebben van
tijt tot tijt met malcanderen geprocureert deese navolgende
kinderen.
1675 den 15 Meij een quartier uurs voor middernacht is tot
haerlem geboren Janneken Regnaud en is den 17 ditto inde
groote kerck gedoopt tot getuijgen waeren Daniel Regnaud en
Sara de Nise.
1676 den 17 maert is janneken Regnaud deser weerelt overleeden.
1677 Den 6 April voor de middagh ten elf uijren is tot Haerlem’
geboren de tweede Janneken Regnaud en is den 7 ditto in de
france kerck gedoopt, tot getuijgen waeren Abraham de Nise en
pieternella du Pon den 24 augustij des selven jaers is sij deeser
weerelt overleeden.
1679 d e n 17 April nae de middagh ten half vieren, is tot
Haerlem geboren Daniel Regnaud en is den Ig ditto in de france
kerck gedoopt, tot getuijgen waeren Daniel en Maria Regnaud.
Den 22 Junij des selven jaers is hij deser werelt’overleeden.
1682. Den 2 1 Maert morgens ten vier uijren is geboren, tot
Haerlem een tweede Daniel Regnaud, en is den 22 ditto Inde
france kerck gedoopt, tot getuijgen waeren Harmanus Nietring en
Judic Regnaud.
1668. Den 1 2 Mey s morgens ten acht uijren is geboren In
Haerlem Jacob Regnaud en is den selven naermiddagh’ jnde
france kerck gedoopt tot getuijgen waeren Johannes Sweert en Elisabethde Rautre den 12 Octob 1689 is hij deser werelt overleden.
MR. J. BELONJE.

Nogmaals Guyana.
Voorts trof ik nog aan in het protocol van den notaris Pieter
de Leeuw, standplaats gehad hebbende aan den Helder op den
lande van den Helder en Huisduinen 1753-1788 (bewaard in
‘s Rijks Archiefdepot te Haarlem) een tweetal acten, eveneens
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betrekking hebbende op personeel, vertrokken uit Holland naar
Guyana in dienst van de daar bestaande kolonien. ’
De eerste acte, gedateerd 16 April 1765, behelst een verklaring
omtrent het vertrek van het schip ade juffrouw Sarac, gevoerd
bij schipper Jacob Stantjen, hetwelk uit het Nieuwediep of van
d e reede van Texel had plaats gevonden, zonder dat zich aan
boord hadden bevonden de Heer Hendrik van Noppen, van
Amsterdam, tïscaal en secretaris benevens zijn vrouw en Jacobus
Broekhuijzen, klerk ter secretarie, oop IZ deser maand beiden in
dienst van de Directeuren van de geoctroieerde Colonie van Berbice
van zins om na die Colonie te navigeerenc. (Een tweede acte over
ditzelfde geval in dit protocol, gedateerd 15 Juni 1765).
E e n a n d e r e a c t e i s v a n d e n 13en O c t o b e r 1773. D a a r i n
compareert >de W. E. G. Heer Johan Christoph de Winter
Luitenant Collonel bij de troupen van den staat laatst woonachtig
geweest te Campen inde provincie Overijse& doch thans op zijn
vertrek met het schip genaamd de vrouw Catrina leggende ter
rheede van Texel en gevoert bij Capteyn Rokus Verschoor naar
Demmerary te navigeeren om daer als Commandant over de
t r o u p e s t e ageeren a, Hij geeft bij deze acte een volmacht op
Louis Schumacher te Amsterdam om voor hem te compareeren
in de Staten Generaal vbor het geval hij, de Winter, mocht
worden begunstigd met de post van gouverneur van de Berbice.
De laatste acte vooral geeft een aanvulling op hetgeen door
Netscher werd medegedeeld 1).
MR. J, BELONJE.
Alkmaar, Maart 1932.
Eedsafleggen met opateking van drie vingers.
In Leonhart Fronsperger Kriegsbuch erster Theil, Frankfurt
1596, blz. X Ners. vindt men omtrent het afleggen van den eed:
>Erstlich,
einjeglicher (Christlicher Mensch, der ein Eijd
schweren muss, der sol aufheben drey Fingern bey dem ersten,
das ist der Daum, dasbey ist; zu Verstehen Gott der Vatter, bey
dem andern, Gott der Sohn, bey dem dritten, Gott der Heilige
Geist, Die andern zween Finger in der rechter Hand neigt er
unter sich, der eine bedeut der Köstliche Seele, als die verborgen
‘) * G e s c h i e d e n i s V. d. k o l o n i ë n E s s e q u e b o , Demernry cn Berbice., e t c . , t . a . p . blz.Qs(,
3’9, 4x1.
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ist unter der Menschheit, und der fünffte kleine bedegt den Leib,
als der Lcib klein ist zu schatzen. gegen der Seelen, und bey
der gantzen Hand wird bedeut ein einiger Gott und Schöpffer,
der den Menschen und alle-Creaturen, erschaffen hat.
F. A. H.
Een Nieuw-Nederlandsch TaaLstaaltje
van 1785,
honderdelf jaren na Nieuw Nederland’s einde (1674.)
Het navolgende is een uittreksel uit de kerkregisters van de
Nederduitsch Gereformeerde Kerk te Pompton Plains (Pomtonop-de-Vlakte) in New Jersey.
Geschreven door een persoon die, van Nieuw-Nederlandsche
afstamming, I 11 jaren na het verdwijnen van het officieel Nedeilandsch gezag van Noord Amerikaanschen grohd, n o g d e t a a l
zijner vaderen dagelijks sprak ; is dit een treffend voorbeeld niet
alleen van hoe een taal verworden kan zoo zij, gescheiden van
den moederborst eener natie, honger lijdt, maar ook van een
trouw die meerdere waardeering verdiend had.
De uitspraak, de I7de e n d e 18de e e u w s c h e officieele Nederlandsche spellingen, de Engelsche invloeden, zij alle kampen
hier om een plaats.
Het litterair contact der I8de eeuksche Amerikanen van oudNieuw-Nederlandsche
afstamming, met Nederlandsche kultuur was
gering. Het bepaalde zich tot den invloed uitgaande van die der
predikanten die nog aanhielden nu en dan van Holland beroepen
te worden. Nederlandsche lectuur beperkte zich tot Bijbel, Psalmboek en nu en dan eene theologische verhandeling.
Wij bezitten meer dergelijke staaltjes van verbasterd oud-Nederlandsch in I8de eeuwsch Noord Amerika. Zoo weinig eenheid
is er, én in het overgeblevene, én in de verbasteringen, dat men
van een zich zelf ontwikkeld hebbend >Nieuw-Nederlandschu, als
v a n e e n s Afrikaanscha, nauwlijks kan spreken. Die staaltjes,
zelfs uit het zelfde jaar, en vaak van de zelfde buurschap afkomstig,
verschillen weer onderling. Vaak zijn meerdere gexhreven taalproeven van een en dezelfde persoon, in bijna dezelfden tijd geschreven, zeer verschillend.
Uit alles is het duidelijk, dat het Nederlandsch der Nieuw-Nederlandsche afstammelingen voor en aleer het verdween, volkomen
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gedisintegreerd is. Geen verwijt kan in dezen die afstammelingen
treffen vanuit Nederland. Evenals in Zuid-Amerika is alles te
wijten aan een hooghartig standaard-Nederlandsch dat in het oude
moederland op mandarijnsche wijze de taal-scepter zwaaide en bij
hare kinderen het zelf-vertrouwen wegnam, of hen in meer gevallen ze!fs geheel links liet liggen.
Opdragt, van Di Kerck Te Bouen op Di V(l)ackti.
Memorandum Dat op Den 9 Dag van December 1769 De Gemeente van Pomptan Zynde vergaadert By Het huys van Hendrik
Vanness op seeckeren condishons om te ackirderen Tot het Rouen
van den Newen Kerck het welk is gedaan door meerderhyt van
Stemmen en Di Plaats Ge-oppteert is op den Suydoosten hoek
van het Lant van Teunis Dey in Dat op sekeren Condishons in
Grondi als volght, & c.
Earstilyk Dat di Kerck Zal Gebout worden 40 Voeten wydt En
2 Galderyen in Dat is voor Een Needer
Duytsen Gereformeerden Predikant ofte Leeraar in te Preedeken
De-volgen di Kercken Orderingi Gehouden tot Dordragt in den
Yaari 1618 &.~g Zal Bevestight Zyn.
Ten Tweeden het is By Di Zelfdi vergaaderingi Geackerdeert
Ge(k)onsenteert Dat al Di, Steenen Daar vrywilliglyk sullin By
Gebragt worden en Soo veel van het Timmer hout als van Deesen
winter Zal voldoenlyk Zyn.
Ten Derden Dat in het voorYaar of soomer al Der Persoonen
Di iets Sullen Toe Brengen met peerden in waagennen ofti Eenige
andri Enstriment van mattriyalen Tot Bouen van di Kerck Sullen
4 Schellingen des daags haar To Gereekent worden Tot So veel
Reghts in Di Kerk Gelyk di Beloften van gelt haar doen Gedaan
Zyn.
Ten vearden Zyn daar Toe opsienders ofte Meniserder Gekoozen
Pieter Roomen, Gelyaam Bertolfs, indi Johannes Schermehooren
Ten opsight dat in het vooryaar of als di Gelegenthyt Best Prisenteert met ambagsmannen ende opper Leyden Te akerdn. after
di Besti mannier als Zy K o n n e n T o t h e t Besti voordeel van di
Gemeente en Kerck en wel toe tesian dat Sy goede Reekingi
doen van al wat Sy Ta Kos(t)en Leggen endi een Veder Persoon
dis Saterdags Syn weekes of Ti Eyschen endi Ti Boek Te Stellen
50 voeten Lank met
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om ongemaken voor Te Koomen dog maar Een of meer op een
Tyt als De saak vereyst Te dienen By Buyrten als sy het Best
venden endi voor haar Trubli Zy Zyn, ZJ- 3 Schillgn. d e s d a g s
Te hebben.
voorder is het goet gedagt dat wanneer di Kerk onder dak is,
dat di mennesheerders di gemmenti sal Te Saamen Roepen en
di Reekingi voor haar Leggen om Ti Sian h o e v a n S y Zy Gea d v a n s e e r t Zyn met het Beloofdi van Gelt en Tot voordir Berigghtin om Di Kerk Ti voltoyen.
Dit is van my Geschreven
Den 6den Dag van December,
1755.
L . P . DE BOER.
V66r ruim honderd jaar.
Het Reglement voor de Armenschool binnen de stad Zierikzee
van 26 October 1S21, opgenomen in het Bijvoegsel tot het Staatsblad van 1822 I blz. 1787, bevatte onder andere de volgende
bepalingen :
Art. 11. (De onderwijzer) zal al de kinderen, zijne leerlingen,
bescheidenheid,
dienstvaardig-, beleefd- en minzaamheid, jegens
alle menschen, inzonderheid gehoorzagmheid jegens ouders, onderwijzers en opzieners der school inboezemen.
A r t . 12. Hij drage zorg, dat geen leerling met snoeperijen of
speelgoed ter school kome, iets aan elkander wegschenke, ruile
of verkoope, immers, indien hij heimelijk iets medegebragt hadde,
dat opgemerkt wordt.
Heeft een leerling iets in de school gevonden, hij zal dit den
onderwijzer ter hand stellen.
Art. 13. De onderwijzer, gelijk ook de ondermeester, zal gedurende het onderwijs steeds midden onder zijne leerlingen, op
de been en werkzaam zijn, hetzij voor het leerbord, waarop het
onderwerp der les is gesteld als anderzins.
Art. 14, Hij zal naauwkeurige aanteekeningen houden van de
afwezige leerlingen, van de vorderingen, en het gedrag derzelve
in een daartoe bestemd en door de plaatselijke schoolcommissie
goedgekeurd Conduite-boek, hetwelk bij de particuliere inspectie altijd
zal worden vertoond, ten einde van aanteekeningen, daarin voor-
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komende, het noodige gebruik zoude kunnen worden gemaakt.
Zij, die de meeste teekenen van goedkeuring zullen hebben,
worden voor de volgende week met hunne nemen op een Eerebord geschreven, en wordt de lijst der op dat bord ingeschrevenen
des Maandagsmorgens in elke week aan den President der Plaatselijke Schoolcommissie ter hand gesteld.
MR. C. BAKE.

Belooningen aan onderwijzers
(Ruim honderd jaar geleden).
In het, Bijvoegsel van het Staatsblad van 1821 vindt men de
volgende Dispossitie van den Gouverneur van Noord-Brabant, van
24 October 1820.
D e S t a a t s r a a d , G o u v e r n e u r d e r P r o v i n c i e NoordBra ban d. ontvangen hebbende eene Missive van den schoolopziener in het achtste District, van den zosten dezer maand, houdende ‘een alleszins gunstig verslag van zijne bevinding bij deszelfs
schoolbezoek te Engelen, welke school, onder het opzigt van’den
verdienstelijken Hoofdonderwijzer yoast de Waal, staat, en zoo veel
goeds verschuldigd is aan den onvermoeiden arbeid van den ijverigen Ondermeester Hendrik Vem;jl, die den derden rang bezit’
en door zijn nuttig werk den hoogsten lof verdient, en wijders
voordragende, om aan laatstgenoemden, als een bewijs van bijzondere tevredenheid, en tot verdere aanmoediging, een Boekgeschenk te doen aanbieden.
Inviteert, bij deze, den schoolopziener in het achtste District,
om het werk van Muller, Algemeene Gcschiedetais, vertaald door
N. G. van Kampen, 3 deelen, hetwelk hem hiernevens wordt toegezonden, bij de eerste daartoe geschikte gelegenheid, in naam
e n v a n wege hem Gouverneur, aan Hendrik Verz$, Onderwijzer
te Engelen, als eèn blijk van deszelfs bijzondere tevredenheid en
erkenning zijner verdiensten, op eene plegtige wijze aan te bieden,
en bij die gelegenheid aan den Hoofdonderwijzer, Yo& de WaaZ,
mede des Gouverneurs genoegen te betuigen, zoo over de orden netheid, welke in zijne school heerschen, als wegens het doelmatig en verdienstelijk onderwijs, hetwelk zijne leerlingen genie
ten; met aanmoediging aan beide, om op dat loffelijk voetspoor
te blijven voortgaan ; wordende het aan gezegden schoolonderwijzer
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overgelaten, om den inhoud van dit besluit in de Nieuwe Bijdragen
voor het Schoolwezen al of niet te doen insereren,
Dit geval staat niet alleen. Bij besluit van den zelfden Gouverneur, van 31 Augustus 1821, die atijdens zijne gedane ronde
in de Maand Mei dezes jaar,, de school te Nuland bezocht hebbende, als toen met genoegen heeft mogen opmerken, zoowel de
goede vorderingen der leerlingen als het doelmatige van ‘s Meesters onderwijs 0: , werd aan Cornelis Appel, schoolonderwijzer aldaar,
Bdes Gouverneurs bijzondere tevredenheid te kennen gegeven, over
den voortdurenden ijver, welken hij in de betrachtiug en naarkoming zijner belangrijke verpligtingen aan den dag legt, zullende
hem, als eene verdiende aanmoediging van wege den Gouverneur,
ten geschenke worden uitgereikt oen exemplaar van het werk van
y. d e Gelder, ,Beginselen d e r M e e t k u n d e c .
>Een doelmatig boekgeschenka werd ook op 3 Mei 1823 door
den Staatsraad, Gouverneur van Zuid-Holland, toegekend aan den
openbaren onderwijzer in de gemeente Wassenaar Frederik van
der Veen, naar aanleiding van rapporten omtrent diens wezenlijke
bekwaamheid en loffelijken ijver.
Mr:

C. BAKE.

Hoe Willem de Vijfde zitting nam in de Staten-Generaal
en den Raad van State.
Toen Stadhouder Willem de Vijfde in 1766 het bewind aanvaardde, had hij reeds sinds een drietal jaren zitting in de StatenGeneraal en den Raad van State.
Hoe dat zitting nemen plaats had, kan men lezen in het Groot
Placaatboek deel 1X blz. 3 ., waar men een tweetal resolutiën
vindt daarop betrekking hebbende.
van de Staaten-Generaal, houdende bepaaling vnn
de SoZemnìteìten
welke b2j’ de ìntroductie
v a n +ze Hoogheid
in de Vergaderz’ng van hun Hoog Mogenden, en van den Raad
van Staaten, geobserveert zouden worden. Den 23 January 17~53.

I s gehoort het Rapport van de Heeren Nagel, en andere haar
Hoog Mog. Gedeputeerden tot de Militaire zaaken, hebbende ingevolge en tot voldoeninge van derselver Resolutie van den 21 deser
loopende maand, geëxamineert het geproioneerde
van de Heeren
Gedeputeerden van de Provincie van Gelderland, waar by aan
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haar Hoog Mog. hebben voorgedragen en in bedenken gegeeven,
nademaal zyn Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau
den 8 Maart aanstaande den ouderdom van vijfthien jaren zal
hebben geadimpleert, en op3 dien tijd aan den zelven volgens haar
Hoog Mog. Resolutie van den 13 January 1759 sessie zal werden
verleent in de Vergaderinge van haar Hoog Mag; en in den Raad
v a n State, gelyk meede tot alle derselver Besognes als dan zal
werden geadmitteert, of niet by tyds gereguleert behoort te werden
de ordre en manier, waar op het zelve zal geschieden, ook de Retroacta
ter materie applicabel daar op nagesien hebbende.
Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verstaan, dat
den 8 Maart aanstaande, zynde de Verjaardag van zyne Hoogheid,
een Commissie van agt Heeren Gedeputeerden uyt de Vergaderinge. met den Griffier, na ouder gewoonte zal worden gedecerneert. om een compliment van Felicitatie dieswegèns uit naam
van haar Hoog Mog. aan zyn Hoogheid afteleggen.
Dat den g Maart daar aan volgende de Introductie van hoogst
gemelde zyne Hoogheid, in de Vergadering van haar Hoog
Mog., en in den Raad van State zal worden gedaan, met gelyke
Ceremonien als laatstmaal by het sessie nemen van wylen zyn
Hoogheid Glor. Geds. i s g e s c h i e d , namentlyk op die wyse, dat
twee Heeren Gedeputeerden uyt de Provincien van Zeeland en
Utrecht, als aan de tour zynde, na dat door den Heer Praesideerende daar toe versogt zullen zyn, zyn Hoogheid zullen gaan
afhalen aan het Stadhouderlyk Appartement, en hoogst deselve
langs de Gallerye door de Treveskamer zullen brengen in de Vergaderinge van haar Hoog Mogende, alwaar gekomen zynde, zy
meer hoogst gemelde zyne Hoogheid links om de Tafel zullen
geleiden by den Heer Presideerende, die als dan meer hoogstgemelde zyne Hoogheid uyt den naam van haar Hoog Mog. met
een Compliment ter materie dienende zal verwellekomen, en afvragen of zyn Hoogheid bereyd is , - den Eed van Secretesse te
observeeren, het geen door zyn Hoogheid bij handtasting aangenomen zynde gemelde twee Heeren Gedeputeerden hoogst denselven verder sullen geleyden na de Stadhouderlyke Stoel, om
aldaar plaats en sessie te neemen.
Dat de deliberatien van dien dag afgeldopen zynde, drie Heeren
Gedeputeerden uit de Provincien van Gelderland, Vriesland en
Stad en Lande, als aan de tour zynde, gemerkt de Provincie
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van Overyssel zal praesideeren, door den Heer Praesideerende
zullen worden versogt zyn Hoogheid te introduceeren in den Raad
van State, waar toe de zelve zig met zyn Hoogheid langs de gewoone trap na beneden zullen vervoegen, en zyn Hoogheid aan
den Raad presenteeren met een aanspraak na de omstandigheid
geschikt, in welke zy zullen laten influeeren, dat meer hoogst
gedagte zyne Hoogheid den Eed van Secretesse by handtastinge
ter Vergaderinge van haar Hoog Mog. heeft afgelegd.
En zal Extract van deese haar Hoog Mog. resolutie gesonben
worden aan den Raad van State om te strekken tot derzelver
narigtinge.
Redutte van de Staaten Generaal, &etrekkeZyk
ket neemen
van Sessie door zyne Hoogkeìa? ìn de Vergadering van kun
Hoog Mag. Den 9 Maart 1763.
Is in de Vergaderinge gecompareerd zyne Hoogheid, de Heer
Prince Willem de vyfde, Erfstadhouder en Capitein en Admiraal en
Generaal der Vereenigde Nederlanden, afgehaalt en geintroduceert
d o o r d e Heeren Cau e n D’Ablaing van Giessenburg, haar Hoog
Mog. Gedeputeerden, en is zyn Hoogheid in comformiteit v a n
haar Hoog Mog. Resolutie van den 23 January 175g.na ,alvorens
dopr d e n .Heer Praesideerende met een compliment, ter materie
dienende, uit naam van haar Hoog Mogenden te zijn verwelkomt, en
den Eed van Secretesse by handtastinge te hebben afgelegd, door
gemelde Heeren Gedeputeerden geleid naar desselfs Stadhouderlyke Stoel, alwaar plaats en Sessie heeft genomen: het welk gedaan en de verdere deliberatien àfgeloopen zynde, hebben de Heeren
Tengnagel van Bronkhorst, Uergsma en de Drews, haar Hoog
Mogende Gedeputeerden, meer Hooggemelde zyne Hoogheid in
den Raad van State geintroduceert.
Mr. C. BAKE

GÉSLACHT- EN WAPENKUNDE

H e t G e s l a c h t V A N DUSSELÌIORP,
door ,J. H. VAN LINDEN VAN DEN HEUVEL.
Bij het verzamelmen van gegevens voor het voorgaande
artikel zijn tal van aanteekcningen gemaakt, die voor
anderen wellicht van nut kunnen zijn en jdaarom hieronder in los verband en fragmentarisch worden weergegeven.
In d,e eerstme plaats betreffen dIeze de beide zoons van
wouter e n Cornelis, die katholiek zijn geworden en stamvalders zijn van
,een zeer talrijk nakroost, dat zich van Noord-Brabant
uil over geheel Nederland h’eeft verspreid. Het negentiend,c eeuwsche ged~eelte d,ezler genealogie is, niet uitgewerkt;
alleen werlilen ltle volgende gegevens gevonden:
IV. Woz&r v a n Dusseldorp, zn. van Johannes Dirksz
‘er] Maria Schouten. Herv. gedoopt Veen 21 Februari
1700, korenmolenaar te Waspik, overl. Waspik 22
Juni ‘1784, trouwt Waspik 18 Novcmher 1726 (ondertr.
Herv. 30 Oct.) Cafharin#a Verrneys, dr. van Adriaan Matthijszn. en .Jcnueke van de Sande.
Uit dit huwelijk:
Maria, R.K. gad. Waspik 10 Sept. 1727, jong overl.
i:, Johanna, R.K. geld. Waspik 20 Sept. 1728, overl.
Waspik 6 Sept. 1786.
3. Mathijs,,R.K. ged. Waspik 6 Februari 1730, v,olgt V..
4. Jan, R.K. gad. Waspik 29 Jan. 1732, volgt V bis.
5. Maria: R.K. geld. Waspik 17 Ssept. 1733 trouwt
Piefer Kievits te Sprang.
6 . Anna Maria, R.K. geb. Waspik 14 Juli 1735,
tr#ouwt A#drraan Suxep te Oosterhout.
7 . Allegonda, R.K. ged. Waspik 3 hug., 1737, trouwt
Franciscus Cmnelis van Ottensteyn te Leiden.
8 . Adriaan, R.K. ged. Waspik 5 Sept. 1739, volgt
V t e r .
9 . Pieternella, R.K. ged. Waspik 24 Nov. 1741, woont
1784 Tilburg.
1 0 . Th’eresia, R.K. ge& Waspik ,30 Nov, 1743, jong
overl.
l l . Adriana, R.K. geul. Waspik 6 Nov, 1747, woont
1784 te Breda.
Johannes Derkr van Duss’eldorp (III),
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TYouier is, 1 Decemb’er 1723 getuige bij den doop van
#den oudst’en zoon van zijn broeder Cornelis t’e Gorinchem,
koopt 26 April 1727 een huis en hof te Waspik voor
f 1028.
verkoopt 22 Oct. 1727 een huis Le Waspik.
pacht 9 Oct’ober 1730 de korenmolen van zijn broer
Dirk Jansz.
is 4 Juni 1734 doopgetuige over een dochter van Cornelis.
koopt en verkoopt 18 Januari 1737 een huisje te Was-,
pik voor f 200.
ko’opt 2 Augustus 1741 een stuk land.
koopt 23 Maart 1744 een huisje.
verkoopt 27 November 1751 een akker.
verhoopt 12 Juni 1759 ‘een stuk land.
tetekent 2 9 D#ecember 1 7 5 9 e e n schul~dbekentenis t e n
behoeve van Jacob Witt,e.
verkoopt 2’Maart 1767 een rietboschje.
Na zijn dood wo,rden zijn goederen den 9 Augustus
1784 verkocht.
V. Mathijs uan Dusseldorp, R.K. ged. Waspik 6 Febr.,
1730, schout t,e Waspik van 17 Maart tot 27’ Juni
1795, lid ,der Municipaliteit te Waspik in 1798 en 1799,
trouwt Barbnra Lijten, dochter van Dirk en Engelina V’erdoes. Zij trestemeren
20 December 1756.
Uit dit huwelijk: .
Wouter, ged. Waspik 10 Febr. 1752, volgt VL
Elisab.eth? ged. Waspik 24 Sept. 1753.
*
Theo~dorus, ged. Waspik 9 Maart 1755, jong overl.
Catharina, ged. Waspik 11 Febr. 1757.
Johannes, ged. Waspik 20 Juli 1758.
Theodorus, ged. Waspik 11 Sept. 1760.
Adrianus, ged. Waspik 12 3uni 1763, overl.
Waspik 1~2 Maart 1767.
. ..4
8. Theodora, ged. Waspik 6 April 1767, overl.
Waspik 22 Oct. 1776.
9’. Johanna Barbara, ged. Waspik 4 ‘Dec. 1770,
i1as.r
verhuist 3 ‘Se&. 1788 van Raamsdonk
Dongen.
*
ged. Waspik 4 duni 1 7 7 3 , o v e r l .
1 0 . Adriaan,
Waspik 9 *Juli 1773.
:
Mathijs, k,oopt 14 November 1757 een buitendel te ‘s-Gre‘vfelduyn Capelle.
verkoopt 8 Mei 1759 land.
’
i

;.3:
t:
7:

~;ESLACHT-

EN WAPENKUNDE.

I 60

teekent 2 Novemb’er 1768. een schuldbekentenis.
verkoopt 12 Mei 1769 onroerend goed aan .Jan Dirksz.
v a n Duss’eldorp.
t,eekent 20 April 1771 een scbuldb&entenis
van f 600.
teekent 24 Juni 1773 een scl~ulrlb~ekentenis
van f 1100.
teekent 12 ‘October 1775 een schuldbekentenis van f 600.
teckent 17 April 1790 een schuldbekent~cnis van f 1000.
teekent 19 Mei 1792 cen sdluldi,ek~nlenis
van f 900.
VI. I+‘oufer van Dussel;dorp, R.K. ged. Waspik 10 Februari
1752: trouwt Johanna Theressa Kleijn.
! t
Uit dit huw,elijk.:
oathijs Lucas, ged. Waspik 18 Oct. 1777.
Wout.er ‘koopt 9 Sept’ember 1779 een huis en erf in de
Vrouwenkensvaart en te’ekent 26 Februari 1790 een schuldbekentlenis van f 900.
V bis. Jan van Duss,eMorp, R.K . ged. Waspik 29 Jan. 1732
korenmolenaar, woont 22 Jan. 1780 te L,eiden,
trouwt lse. Waspik 27 April 1755 Pi’ebernella van
Gils, dochter van Govert Staas en Dingena Wouters
van Steenhoven, ov~erl,ed,en 1759 (zij testeeren 7 Mei
1756), trouwt 2e. Waspik 10 Januari 1760 Aldriana van Selm, dochter van Jasper, over]. Waspik
26 Sept. 1775. (Zij’ testeeren 29 Januari 17G2),
trouwt 3e Leidden 30 Jan. 17’79 (ondertr. 15 Jan.)
Adriana Liefkou, geb. ‘s-Hertogenbosch.
Uit het eerste huwelijk:
1756,
1. Catharina, R.K. geld. Waspik 13 .Juni
trouwt Leiden 1773 Hermanus Slzjffers.
2 . Godefridus, R.K. ged. Waspik 10 Nov. 1757,
trouwt, Lebden ,18 Nov. 1780 (,ondertr. 3 Nov.)
Eliaableth Pistorius, (dr. van N.N. en Catharina,
van Kessel, geb. Leiden.
3 . Wouter, R.K. ged. Waspik 12 Aug. 1759, volgt VI.’
Jan van Dusseldorp WcMerszoon is getuige in acten d.d.
23 Oct. 1755, 7 Oct. 1758, 6 Dec. 1758, 25 Juni 1759 en
9 Nmov. 1759.
Hij woont 3 Maart 1757 te Raamsdonk en t,eekent een
schuldbekent,enis ten behoeve van J. van Gils te Leid!en.
Dsen 3 Declember 1779 w,oont hij te Leiden ,en geeft
‘procuratie aan zijn broeder ,Mathys.
VI, Wouter van Dussleldorp, R.K. ged. W-aspik

12 Aug.

,
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1759, trouwt Leiden 10 Nov. 1781 (,ondcrtr.
26
Oct.) @nes Peeters, ‘dr. van N.N. en Geertruij Poore,
geb. Lellden.
VII. Waltherus v a n Dusseldorp, ovcrl. Waspik, t r . Joanna de KlQn, ,overl. Waspik.
VIIl. Cornelis Gysbertus van Du,sseldorp, g e b . ‘ T i l b u r g
F e b r . 1 7 7 6 , s c h i p p e r , wone114le ‘s-Hertog~nhosch,
overl. Rotterdam 28 Aug. 1817, Ir. Raxnsdonk 9
S e p t . 1 8 0 4 (iondcrtr. 2 3 Aug.1 ilZf!fiU Catl2arina uan
Steen,ouen.
‘dr. van Jan cn N.N., ovcrl. Rotterdam:.,
Uit (dit huwelijk o.a.:
1. Joannes, god. Waspik 25 Ocl. 1806, volgt 1X.
2. Johannes kdrianus, geb.
Waspik M a a r t 1815,
schipper, o v c r l . Rotterdam 15 Fe!)r. 1 8 6 0 , t r .
Beatrix van der Wielen,
Zij zijn de owders van:
Gerhard Gisbert, geb. N~cuss 1853, ovcrl. Rotterdam 12 Juli 1921, ir. Theodorrr Sengers.
3. Adriana,geb. Waspik 1822, ovcrl. Ro’tlerdam 15
*Jan. 1 8 9 2 , tr. Adrianus Anfionie uur2 d e r Kaa
4. Jlohannn, geb. Waspik 2!1 (iet. 1824, tr. Rotterdam
23 Febr. 1848 Jacob Hendriks, zn. van Dirk en
Elisabeth Hymen, geb. Venlo 8 M’ei 1823, schipper.
IS. Joul2nes uan Dusseldorp, gcd. Waspik 25 Oct. 1806,
schipper. later l~officl~uisl~oudc~~ te Rotterdam, overl.
aldtiar 31 Aug. 1884, tr. le. Rotterdam 15 Januari
1810 Wilhelmina Josepha Christina Ilenriftle IVippel,
‘dr. van Peter Joseph en Christina Eiler, geb. I)uss’elldlorp 14 Maart 181 1, tr. 2’e. Rotterdam 3 Januari
1819 Maria Wel;dbm,
irlr. van .Johannes en Johanna
Pauwrlina R,orn, geb. Vrccswijk 24 Sept. 1825.
Uit het tweede huwelijk o.a.:
1. Maria Johanna, geb. Rotterdam 27 .Juli 1850, overl.
aldaar 4 Dec. 1919, tr. Rlotterdam 2 Oct. 1879
Jan Willem de lTo/f, zn. van Wilhelmus dozephus
en Martha Catriena Dueringh, geb. Amster,dam
1840, waterkl,erk.
2. Johannes Gijsb’ertus, geb. Amsterdam 1862, schipper, loverl. Rotterdam 10 Jan. 1900.
3. Gisbert Adrian, geb. Ruhrort 1869, kantoorbediende te Lonld’en, tr. R#otte&~m 27’ D,ec. 1894 Cornelia
Johanna Smit, geb. I~otteulnrn 1871.
V ter. Adriaan w12 Dusseddorp, R.K. geld. Waspik 5 Sept.
1739: overl. Lo;on lop Zand voi)r 1794, tróuwt Jbhanna uan der Enlde, overl. na 1794. (Zij testeren 11
Augustus 1789.)
L 4
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Hieruit:
1. Wouter.
2. Elisabeth, trouwt Francis
J a n Koolen.
3 . Catharina.
-1. Maria Theresia, ‘die minderjarig is. in t794.
IV bis. Cornelis 0~17 ~~rrsseldor~~, zn. van Johannes Dirksz.
,en Maria Schouten,’ k<red. Veen 7 Mei 1702, trouwt
Gorinchem 2 XIei 1723 Tyke van Duwen, geb.
t’e Vuren, overl. voor 25 Juni 1755, tomen Wouter
van Dusseidorp benoemd werd tot -toeziend voogd
over de 4 kinderlen.
Hieruit:
~
1. Johannes, ged. Gorinchmem 1 Dec. 1723.
2. Dirk, geb. 1725, overl. Waspik 8 Oct. 1783.!
3. Gerrit.
4. Jan.
5. Maria, R.K. geld. Waspik 8 Febr. 1733, verhuist 23 April 1803 van Rnams,donk naar
Dongen.
6, Johanna, gcd. Gorinchem 4 Juni 1734.
7. Cornrlis, ged. Gorinchem 20 Jan. 1740, trouwt
Sebastiana van Dijk, waaruit:
Geertruyt, R.K. gcd. Waspik 27 Au~. 1778,
loverl. Waspik 27 Mei 1780.
Dc m’ogelijkheid is niet uitgcslolcn, dat tot deze familile
ook behoort Christiaan van Dusseldorp, van wien het navolgende genoteerd is :
1. Christiaan van Duss8eldorp.

Vadser van :
1. Gerrit, die volgt 11.
2. Anthonis, ‘die 27 Mei 1721 tot toeziende voogd over
dse vier onmondigc kinderen van zijn broeder
G’errit wordt benoemd sen 21 Juni 1727 (de voogdij
aanvaardt over Gerrits ‘doch ter Cornelia.
11. Gerrit Chrisliaansz. UUIT Dussddorp, overl. tusschen
16 Aug. cn 31 Dec. 1769, trouwt le Raamsdonk
1 Februari 1716 Geerfruy Schoenmaker, dochter
van Dingeman, over]. Raamsdonk, begr. 1 Juli 1721.
(Zij testeercn 27 Mei 1721, hij testeert als weduwnaar 17 .Juni 1721!, trouwt 2e Pdarirr tran der W&?!e,
dochter van Melis, over]. Raams’d0nk, begr. 24 Nóv.
1726. (Zij t’esteeren 17 Nov. 1726). trouwt
3e.
RaamsldonkP 3 Juni 1727 Johanna Visser, wed. .ldriaan Heere. (Zij testeeren 7 Januari 1741.)
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Uit het eerste huwelijk:
Dingeman, R.K. ,ged. Waspik 4 Dec. 1716, volgt
111.
Geertruilda, R.K. ged. Waspik 30 Jan. 1718,trouwt
Raamsdonk 2 Jan. 1744, Nicolacls Printen /ansz.,
leeft 1758.
Christiaan, R.K. ged. Waspik 29 Sept. 1719,
vo!gt 111 bis.
Ehsab,eth, R.K. ged. Waspik 10 Febr. 1721 trouwt
Jan Schouten Hugbertz.
te Raamsdonk, Iceft
1758.
Uit het tweede huwelijk,:
Melis (Emilius), R.K. ged. WaspIk 2 Oct. 1725
overl. Raamsdonk 1 Nov. 1725.
Cornelia, R.K. gcd. Waspik 10 Oct. 1726, overl.
vóór 1769, trouwt Gou(:r/ Printen, ldie 1769 te
Raamsdonk leeft. (Zij testleerlen 10 Oct. 1766.)
,
Uit het derdle huwelijk:
Joost, ged. Waspik 24 Maart 1728, volgt IIIter.

8 : Willem, ged. Waspik 5 April 1730, ovcrl. Rnams-

dronk

31 Juli 1735.

9 . Johanna, ged. Waspik
Bartel Bouwens.

16 April 1732, trouwt

10. Will,em, ged. Waspik 27 Sept. 1735, jong overl,.
Gerrit van Dusseldorp, is 2 .%pril 1719, 8 April 3.726.
21 Maart 1743, 2 Maart 1750, 22 April 1752, 5 Junitl755
te Raamsdonk getuige.
hopt 29 Nov. 1728 een huis met erf bij ‘de Nieuwe
Haven le Raamsdonk van .Jan Acrtsz. Looskant.
verkoopt 14 Dec. 1728 een stuk land te Waspik.
verkoopt 21 April 1734 een huis en erf gelegen op het
Veen te Raamsdonk.
is 30 September 1740 bchcerdcr van de zaken van zijn
nleef Jan Tiel’emans.
geeft 27 Mei 1750 procurati’e.
b’ehoort 30 Januari 1758 tot de erven van Schoenmakers.
aanvaardt lö Augustus 1769 de voogdij over de kinderen
Printen.

111. Dingemrrn VI~IZ Dusseldorp, ged, Waspik 4 Dec. 1716,
trouwt .4dritrna Boo.qaerts. dochter van Huyhert en
Elisab’eth van der Llooy, beiden overl. W%spik. (Zij
testeersen 6 Juni 1782.)
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Uit dit huwelijk:
1. Geertruyda, R.K. ged. Waspik 29 Jan. 17:42, jong
over],
2 . Gerrit, R.K. ged. Waspik 10 Febr. 1743, ‘ong overl.
3 . Huyberl, R.K. ged. Waspik 24 Fcbr, 1 71’45, Irouwt
Huybertle de Jong. (Zij testceren 7 S,ept. 1792.)
Hij is in 1781 voogd over kinderen de Jong.
Gerrit, R.K. ged. Waspik 12 Juli 1747, volgt IV,
5. Elisabeth, R.K. ged. Waspik 5 duli 1750,
G : Willem, R.K. ged. Waspik 17 Maart 1752, volgt
IV bis.
7 . Geertruyda, R.K. ged. Waspik 1 Oct., 1754.
Maria, R.K. ged. Waspik 18 Dec. 1756.
B: Anna, R.K. ged. Waspik 8 Jan. 1759, Soverl. Waspik 6 Mei 1784.
Joseph, R.K. ged. Waspik 3 J u l i 1760.\
:y Christiaan, R.K. ged. Waspik 5’ Aug. 1762.
Dingemun vun l~ussel~ol*p,
koopt 23 Augustus 1765 een
erf, h’eeft 26 Maart 1782 een schuldvordering o’p zijn zoon
Huybert.
verkloopt 23 Maart 1792 onrolcrcnd goled aan zijn zoon
J’oseph.
ktoopt 5 Februari 1798 onrocrcnd goed van zijn zoon
Josmeph.
IV. Gerrit van Dussel’dbrp, ged. Waspik 12 Juli 1747,
trouwt Johanna van Dongen.
Hieruit:
Dingeman? g e d . Waspik 6 DIec. 1778.
G.errit van Dusseldorp, koopt 20 Dec. 1794 een huis aan
d,e melkhaven te Raamsd’onk.
Koopt: 13 April 1787 een huis en hof en werf aan de
b’enedenkerk te Raamsdonk.
IV bis. Willem vun Dusseldbrp, R.K. ged. Waspik 17
Maart 1752, schipper, ,ovcrl. Rotterdam 11 ‘Febr.
1828 trouwt Cornelia Buys.
Hieruit o.a.
1. Dingeman Marcus, ged. Rotterdam 25 .4pril
1788, schipper, tr. Rotterdam 19 Jan. 1814
Catharina Xocmna ?joes, dr. van Christinan
en Maria Elisabeth Rietsveld, gcd. Rotterdam
13 Juli 1788.
Zij zijn de ouders van:
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CL Willtem, g e b . Rlotterdam 1 7 4ug. 1814.
b. Maria Christina, geb. Rotterdam 1823,
overl. aldaar 2 Januari 1887, tr. Sinlon
van Hooy,donck.
2. Dingeman, geb. 1802, kuiper, overl. Curaçao
10 April 1839.
111 bis. Christiaan van Dusseldosp,, ged. Waspik 29 ‘Sept.
1719, trouwt Raamsdonk 11 November 1744
Johanna van Husselt, ,dochter van P,eter en Geert r u y t Vassen. ( Z i j testeeren 2 3 A p r i l 1 7 8 4 e n
11 Mei 1793.)
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Uit dit huwelijk:
Gerrit, R.K. gcd. Waspik 9 Januari 1746,
Peter, R.K. ged. Waspik 1 Maart 1745, leeIt
15 Mei 1789.
Huybert, R.K. ged. Waspik 31 Augustus 1752,
in 1792 vo,ogd over het kind van zijn zuster
Kleysen.
Geertruyt, R.K. geri. Waspik 23 September
1754, tr’ouwt /vz Kleyte PKleysen?)
Maria, R.K. ged. Waspik 30 November 1759,
overl. Raamsdonk 9 Nov. 1792, trouwt Narten
Cleysen (Kleywn 1, uit welk huweli,jk Johanna, over wise Huybcrt in 1792 voogd wordt.
Dingcman, R.K. gcd. Waspik 5 Aug. 1764.

Christinan van DussSeIdorp
isc 11 »ccember 1748 voogd
over dc kinderen Schoenmakers en IQ D’ecember 1760
over kinderen van Hassel’
hij transporteert 20 <Januari en 11 Augustus 1752 onroerend goed #en wolxlt als getuige genoemld ‘9 Dec. 1741,
3 Febr. 1752 en 1769.
111 t e r . J o o s t v a n Dusseldorp, gc’tl, Waspik 2 4 Maart
1728, trouwt Petronella Roumens.
Hi’erui t :
1. Gerrit, R.K. ged. Waspik 9 Mei 1757, jong
overl.
2. PIar@ R.K. ged. Waspik 12 Febr. 1759, jong
overl.
3. Johanna, R.K. gcd. Waspik 22 Nov., 1760,
jong overl.
4. Dignn, R.K. god. .Waspik 19 Dmec. 1762.
5.. Wilhelmina, R.K. ged. Waspik 18 Dec. 1764.
6. Gerrit, R.K. gcd. Waspik 1 Jan. 1767.
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7 . Maria, R.K. gcd. Waspik 26 Mrt. 1768, jong
overl.
8 . Johannes, R.K. ged. \Vaspik 26 Aug. 1771.
9 . CorncIia. R . K . gorl. Wasnik 2 3 F e b r . 1 7 7 4 .
10. Maria, R.K. gel;. Waspik 30 April 1777,
trouwt le. Dingeman Ilolk, overl. voor 1799,
trouwt 2e
Raamsdonk 21 Juni 1799 Jan
Tynemrrn.
_ _
G,elijktijdig w o o n d e n tr ICaamsdonk:
1. Willem
GSerriise
v a n Busscldorp, o v e r l .
Raamsdonk 3 Xov. 1737.
2. Gerrii Gerritse wn Dussddorp, overl. Ranmsd o n k 31 J a n u a r i 1 7 3 5 , t r o u w t R a a m s d o n k
30 M e i 1 7 3 1 Gcertruyt Sn@rrs, qeb. Raams~donk~ Wed. van Govcrt van der Made.

In Noord-Brabant leefde tegelijkertijd en een eeuw vroeg e r e e n famiIit: vnn Drrsscldorp, d i e zeker uicts m e t h e l
hier v,oor behandelde g.!slacaht te maken heeft. Het waren Protcstansche militairen, 1,e Heusden in garnizoen;
v a n #deze familie k a n nan~qcnomcn wotden. ‘dat z i j a l s
zoovelc Rijnlanders dienst gcnomcn hebblen in ,de legers
d,er Rcpubjick ‘en ‘dat zij 11 un ,qcs!achtsnaam ontleenen aan
dc plaats van herkomst. Op het cinde ader 18e eeuw versprei~dden~tle lcdcn van dit geslacht zit? over 11~1 land; hunne
verblijfplaats~cn z i j n n i e t verdrr n:lg~e~nan. d o c h tne’degedeeld wordt hetgeen liiter cn ,:lnar g~~noteerd is. Wij, geven
dus het volgende fragment:
1 . Jan uon Dusseldorp, va:lcr v:m:
1 . J a n , d i e v o l g t 11.
2 . Geertruyt, ondertr, Geerlrui~denberg 1 4 J u n i 1615,
Jan Willem Schofsrntrn.
soldaat in dc Comp. van
Kapt. Rroutenfield. ,,Huwclijk niet doorgegaan daar
de bruid vertrokken is”!!
3 Elsken, t r o u w t Ion .Icrnsr. vun L e e u w a r d e n .
Hieruit:
Jan van Leeuwarden, gcd. Heus:len 2 April 1632.
11. Inn v a n llusseldorp,. t r o u w t T r i j n t j e Jnnsdr.
Hieruit:
3 . Johannesy v o l g t 111.
2 . U r h a n u s Jansz.. v o l g t 111 bis.
3. Coqelia, ged. Heusden 25 Febr. 1635.
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4. Margriet, ged. Heuslden. 13 April 1637, trouwt
Heusden 23 N’ov. 1660 (ondertr, .5 Nov. j Philip
Teunisz. van St. Andries, soldaat onder de Heer
Commandeur Drost.
5 . _4dam, ged. Heuxlen 29 Oct. 1638, volgt 111 ,ter.
6 . Mary, ged. .Heusd#en 28 Juni 1841.
III. Johannes van DussmeZdorp, ondermajoor militair, overl.
Heusden, begr. 16 Aug. 1664, tr. Heusden 14 Juni
1650 (ond,ertr. 13 Mei 1650) Elisnb~eth Ootmaer, geb.
Vorrenholt (attestatie van Rreda 8 Dec. 1643) overl.
na 1688. Zij hertr. 9 Februari 1669 (onde:&. 25 Jan.
1669) (huwelijksche vo,orwaard,en waarbij Urbanus
van Dussel’dorp getuige is) Dirk van Raerdwrjck, zn.
van Goossen, soklaat in d,e compagnie k a p t . Drost,
5- Dec. 1679 adjwdant-maj,oor, overl. 7 Juli 1688.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes, ged. Heusden 12 Mrt. 1651, komt 30
Oct. 1675 m’et attestatie van Sas van Gent t’e
Heusd,en, vertrekt 12 November 1679 met attestat.ie van Heusden naar ‘s-Hertogenbosch en 27
JuIi 1694 naar Heusden, blijft in 1693 b?xg
voor Joris Cruys, en geeft in 1689 priocuratia
tot het ontvangen van f 300 van ‘de V.O.C., nagelatlen ‘door Nicolaas Moors, trouwt Heusden 9
Juli 1679 (ondertr. 9 Juni) Geertruyt wan Meurs,
ged. t’e Buren.
Margriet, ged Heusden 1 Oct. 1652.
32: Catharijn. ged. Heusden 30 April 1654, Idolet b’elijdenis 5 Aug. 1673.
4 . Hendrik, ged. Heusden 13 Juni 1658.
Uit het tweede huwelijk:
5 . Dirk van Baerdwijck, ged, Heusden, doet belijdenis Heusden 12 April 1670, benoemt 22April 1689
(oud 20 jaar) bij testament zijn halfbroeder Johannes van DusseId,orp tot erfgenaam..
Hij diende in h’et regiment van kolonel Parchevsl.
111 bis. Urbauus tian Dusseldorp, soldaat in ‘de Comp. .
van Kapt. Drost te Heusdsen, trouwt (ondertr.
8 Maart 1658i Elisab4eth Houtlee (fluntley) dr.
van Steven, soldaat, cn Anngken Damis (Davids)
ged. Heusden 31 Oct. 1632, doet belijdenis aldaar
3 Augustus 1658, sen is in 1671 nog lidmaat te
Heusden.
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Hieruit :
Johannes, ged. Heusden 25 Febr. 1659.
:: Johanna, ged, Hcuslden 19 Sept. 1661, trouwt
Gerrii Pietersz.

Hendrik, ged. Heus#den 16 *Jan. 1665.
Catharina, ged. Heusden 8 Jan. 1668, trouwt
Heusden 22 Oct. (ondertr, 1 Oct.) 1686 Gerczrd
van Guldenho~eck.
Weduwnaar van Dirckje
van Burghardt.
5 . Steven, ged. Heusdrn 26 Nov. 1669, volgt IV.
6. Maria, ged. Heusden 16 Juni 1672.
IV. St,even vnn Dusseldorp, ged, Hcued~en 26 Nov. 1669,
van beroep moutmaker m de brouwerij .,dc Haen” te
Gouda, koopt 7 Dec. 1710 een huis aldaar, trouwt
3.
4.

@na

Oliviers.

Hieruit :
Catharina, die Aug. 1716 te Gouda woont.
IJ1 ter. Adnm van Dusseldorp, ged. Heusden 29 Oct. 1638,
tr’ouwt IClury N.N.
Hiseruit :
1. Teunis Adamsz. is 27 Juni 1673 wijnkooper
te Dordrecht. .
2. Steven, ged. Gorinchem 18 Aug, 1673 volgt IV.
gtbd. (;oritichcm 18 Augustus
IV. Steven vnn Dzzsseldorp,
1673? trouwt N.N. kan de vader zijn kan:
V. Geraz-d zlan Dusseld’orp,, trouwt N.N.
Hieruit:
1. Steven, die volgt VI.
2. Josyn, trouwt Tiel 1717 HermanzzQs ten. /Jam.
19. Steven Gerhardzzs van Brzsselrlorn, soldaat in het Regiment Oranje-Nassau, compagnie Kapt. Raron van Lynd.en te Nijm~egen, trouwt Tiel 15 November 1730, (ond e r l r . 1 3 Oct.1 Anna Mnri~r unn Grcwlelimy, d r . v a n
*Jan ‘cn Maria Leur {aciobsdr., ged. Tiel 30 Mfei 1702.
Uit dit huwelijk:
1. Steven, ged. TieI 14 Aug.. 1731. die volgt 1711. ,
2. Cornelis, gcd. Tiel 9 .4uguslus 1735.
3. Johanna Maria, gctl. Tiel 1.5 Nov, 1737.
VU. Steven van Dusseldorp , ged. Tiel 14 hug. 1.731, stof-
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wever:

tr. Tiel 18 Dec. 1750 (ondertr. 27 Nov.)
Afaria nan Gewen, Wed. Jan Ernst Limp, geb. Tiel.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia, ged. Tiel 28 Mei 1751, testeert Rotterdam
1 6 O c t o b e r 1809. i s 1 8 1 1 abdaar ldoopgetuige,
,overl. Rotterdam 2 Aug. 1832.
2 . Steven Gradus. volgt VITI.
3 . Johanna, ged. Tiel 19 *Jan. 1757.
4 . Cornelis. geld. Tiel 18 Maart 1759, woont aldaar
1809.
*Ei. Clasina, ged. Tiel 9 Aug. 1761, overl. Rotterdam
20 Dec. 1818.
6 . Jacoba. ged. Tiel 8 Maart 1764, tr. Tiel S Nov.
1789, tr. &rrif Ho~nhonm. geb. Gorinchem.
7 . Johannes. volgt 1X bis.
V I I I . S t e v e n Grn’&ns van Llrw-eldorn, ged. TieI 2 4 M e i
1753. Ir. Drumpt Mei 1778 (ondertr. Tiel 17 April)
Cafhnrinrr
van Zon, geb. Zandwijk bij Tiel.
Uit ‘dit huwelijk :
1. Steven Gra’dus. $od. Tiel 11 Feb,r. 1779, wever,
Otfer. w a a r u i t :
tr. Marfunf je :den
.-2nnn Wille’mincr,
geb. Tiel 30 Maart 1811, tr.
R~ottcr~dam 4 NW. 18.35 W i l l e m N e u r e n b e r g ,
zn. van Evert cn Maria C:ltharina Muys van
Hol y, geb. Rotterdam 14 Febr. 1810.
3-. WiIlcmijn, gctl. TiNc 3 7 F e b r . 1782, ovsrl. Rlottfxlam 1. ApriI 1829. Ir, Slefcrnrzs Marfinus zmz
‘DrrsselAorp. nader vermeld onder X.
Hendrik. sed. Tiel 8 Aug. 1785.
4. Hendrik Josua, ~c~l. Tic1 7 NW. 1786.
.5’. Cornelia, qed. Tiel 25 Maart 1790, overl. Rottrrd.w~ 17 Fchr. 1866, tr. Bzvzd.

Rorrr~nZgnon.

1X b i s . Johunner rrrrn Dussetdorp. ~1). T i e l , t r . Tiel 2 4
Aug. 1788, :lnnn Elirnhpfh Heyns, geb. Tiel.
X . Sfefunrts Mwfinus ~KII~ ‘Drlsselt?orp,a ged. T i e l 1 2 J u l i
1789. kleermaker, trouwt 1 e. Wilhelmina van ‘Dussetdorp. dr. van Steven Gradus cn Catharina van Zon,
geb. Tic1 20 Febr. 1782. ovcrl. Rotterdam 1 April 1829,
tr,r)uwt 2~. R o t t e r d a m S Februari 1832 Pefro:lella Johunna Sonclermeyer, mdr. van *Johannes Hendrik ien
Cornclia M o r e l , gel). Rottrrd:tm 1 7 J u l i L911.
Uit het eerste huwrlijk 7 -kinderen,. waarvan 3
jong gestorven, uit het twe&e 4 kindleren, allen onge-
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huw’d gestorven. De vimer overblijvenden zijn:
1. Catrina Elisabet, geb: R o t t e r d a m 2 3 D e c . 18i1,
overl. Rotterdam 29 Dec. 1892, tr. aldaar 7 Juni
1818 Murtinus Jacobus Luyks, zn van Lambertus
en Maria Bo’ogaerdt, geb. Rotterdam 10 Sept. 1812.
2. Jonannes Martinus, volgt X1.
3 . Willemina Cornelia, geb. Rottetxlam 9 Januari 1819,
tr. Rotterdam 12 November 1845 Panlus de Huay,
zn. van Hermanus en Geraradina Dukenburg, gebl.
R,ott’erldam 1 1 Mei 1820, pakhuisb~e~dicndc.
4 . Maria H,endrika, geb. Rotterdam 12 Oct. 1812,
‘overl. aldaar 27 ~Nov. 1890, Lr. Rotterdam 21 Mei
1856 (1882door echtscheidiug ontbonden) Antonius
Albertns VVeeu’ers, zn. van Hermanus en Helena
Margaretha Kempen, geb. Rotterdam 1826, bagagemeester.
x1. Johannes Martinus uan Dussetdorp, geb. Rotterdam
2 Juni 1814, kleermaker, later agent van politie,
overl. Rotterdam 7 Nov. 1880, trouwt Rotterdam
11 Nov. 1840 Johanna Eli:czbcthh de Haay, dr. van
Hermanus en Gerardina Dukenberg, geb. R’idam 22
April 1822.
Uit dit huwelijk 12 kindereu, waarvan 8 jong over1,eden. De vier overigen zijn:
1. Hermanus Gerardus, volgt X11.
2. Gerardina, geb. Rotterdam 11 Oct. 1816, overl.
al’daar 8
October 1908, tr. Rotterdam 14
Juli 1869 P h i l i p p u s zjun R@n, zn. van Jan
W i l l e m e n Geertruida J o h a n n a Well’c. g e b .
Rotterdam 1842, hoofd eener school.
3. Willemina Elizabeth, geb. Rotterdam 14 Maart
18.54, overl. aldaar 13 Juli 1906, tr. Rotterdam
27 Juli 1905 Gerrit Veldhuys, ~11. van Cornelis
en Aagj’e Namer, geb. Koog a.d. Zaan 1851.
4. Stephanus Martinus, geb. Rotterdam 15 Aug. 1861
tr. Christina Aldrianma zjan Roasum. geb. 1852,
overl. Rotterdam 16 April 1932.
X11. Hermanus G<erardus van Dusseldorp,l geb. Rott’erdam
27 Juli 1842, behanger, overl. Rotterdam 23 Dxec.
1894, trouwt aldaar 27 Maart 1867 Carolina Adriti.na
Kamerbeek, ‘dr. van Carel men Ariaantje Veen, geb.
Rotterdam 1846.
Uit dit huwelijk ll. kinderen, van wie 6 jong
gestorven. De overl~evenclen zijn:
1. Johannes Martinus, volgt X111.
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2. Carel Adriaan, volgt X111 bis.
3. Johanna Elizabeth, geb. Rotterdam 29 Dec. 1873,
tr. aldaar 27 April 1898 Wouter Johannes Hartmann, zn. van Luppc cn Lens Schaay, geb. Sliedrecht 1875.
4. Carolina A’driana? geb. Rott~rdnm 22 Nov. 1881.
5. Willemina Stoffeliua, geb. Rotterdam 24 .1ug. 1883.
X113. Johannes Martinzzs uun .Dzzsseldorp, geb. Rotter
dam 8 M,ei 1867, hoofd eener Openbare Lagere
School te Rott~el%am tot 1932 tr. .Anna W~iq 1!ilZflgonda Vroom, geb. 1868.
Uit dit huwelijk:
1. H,ermina Gerardina, geb. Rolterdam 13 Jan.
1893: tr. almdaar 22 Nov. 1917 Johnnnes Hermcmz1s G,an Blik, ZIJ. van Johannes en Femmetje
Hazewindus, geb. Ablasserdam 1894, onderw.
2. Christinn Cornelia, geb. Riott’erdam 11 *Juli 1897.
3. Hermanus GlerarduS, geh.( Rott,erdam 2 Juli 1908.
SI11 bis. Curel Adriaan uan Duss’eldorp, geb. Rottertl:lm
\
24 Dec. 1869, tr. Rotterdam ‘6 Sept. 1893 Cathnr i n a Cornelza Bourguignon, dr. van Jan Cornelis en Ant,onia Leonora van Hilte, geb. Rotterdam 1869.
TTit dit huwelijk 10 kindcr~en, de !mdste is:
X1V. Hermanus Gerar~dus zxan Dusseldorp, geb. Rotterdam
20 Nov. 1893, bakker, tr. Rotterdam 5 Sept. 1917
Cornelia Carolinn
Louise Reckweg, dr. van Heinrich Ferdinand en Cornrlia van der Torre, geb.
Schiedam 1898.
Uit dit huwelijk :
Carel Adriaan, geb. 27 Jan. 1918.
Noord-Rcabnnt als bakermat van vele van Dusseldorpen verlatende, is Gorinchem de eerst’e p l a a t s waar
D a a r w o o n d e n relads i n
wij voet aan wal zetten.
de zesti,ende ‘eeuw vNerschilllende personen, die den naam
z)an DzrsseM80rp droegen! zonder dat van hunne onderlinge
verwantschap
blijkt. Van enkclrn hunner is het zelfs
twijfelachtig ‘of zij ‘den naam van Dzzsseldorp gewerd hebblen en of de vermelding ,,van Duss~elidorp”
in het trouwboek niet uitsluitend als aanduilding van plaats van herkomst moet worden beschouwd.
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Dit geldt in het bijzonder voor:
Pet,er Petersen van Dusseldorp, di’e 4 Oct. 1592 te &orinch’em ond’ertr. met Jenneken Jans van Trzchi.
Dirck Ol,efsa. van Duysseldorp, die 4 Febr. 1596 tle
Gorinchem ondertr. met Mayiken Rutgers van Brakel.
Maihys Jonas van D,ussleldorp,
soldaat, die 18 Augustus
&596 tle G o r i n c h e m ond’ertr. m e t Mariken Segers v a n
Arnem .
‘en in de zeventienmde eeuw:
Hendrik Buys H8ermansz.
van Duysseldorp woonende tot
Gorcum, die 27 Maart 1616 ondertr. met Catelyntgen van
Ta,ets Jans van Gorcum.
H,erman Markema Euertsz. van Groeninge, soldaet onder
Capl. Eduard Harwolrl, die 16 October 1616 ondertr. met
Tryntgen Jans zxxz Duysseldorp , wonende tot Gorcum.
Joosl Jansz. van BrusseZ, j.g. van Gorcum, ‘die 5 Mei
1619 ond,ertr. met Yfken Frans j.d. van Duysseldorp, woonachtig tot Gorcum.
I-luybert Henricksz. van Dusseldorp, &e 9 Mei 1632
te Sch~lluin~en trouwt (ondertr. Gorinchem 18 April)
met Liisbeth Jans van Wesaem.
Berent Jansz. van DusseMorp, die in 1606 den poo’rterseed d,eed.
Er zijn bN8vendien vlerschillendc personen, Idie t’e Gorinch’em den naam van Dussieldorp gevoerd hebben en die
niet tsot de navolge’nde families t’e rekenen zijn. H,et heeft
weinig zin hunne nam,en hier alle te vermelde,n.
1 Van één familie staat het vast, dat ze eerst na. de komst
in Holland den naam van Dusseldorp heeft :rangenomen.
Den 5 Mei 1623 geeft Jacob Rzztgers?. van Dusseldorp, n.1.
volmacht tot verko’op van een huis te Dussel’dorp, b(ewoond geweest do’or wijlen Margar,etha Gevelman, dochter
van Hans Gevelman, te Dusseldorp overleden en oom van
Wiliem Hermansz. van Dusselclorp.
Wij krijgen ,dus de vol,gende opstelling:
1. N.N. Gevelman tr. N,i\i.
Hieruit:
1. Herman, volgt 11.
2. X.X. tr. Y.Y., waaruit:
Herman Gewtman, apotheker te &eulen.
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3. Hans tr. Z.Z. waaruit:
Margardha Geueìmctn,. overl. Dusscldorp voor Mei
1623.
4. Rutger, volgt 11 bis.
11. Zrlerman
III

Gevelman, trouwt N.N.

Willem flermanszo~on
van lhrsseldórp, alias Gevelman
doet 20 September 1564 te Gorinchem ‘den poorlerseed als brouwersknecht, is 1381- 1580 Kapitein der
schutterij te Goriuchem en 7 Augustus 1602 Wcesmeester aldaar, wordt 14 fianuari 1619 genoemd:
bchuwdoom van den onmondigen Jan Adriaansz. van
der Staal en heefl: 6 Juni 1623 e’en vordering op
Herman Iioelofsz. d’e Hruyn, t r o u w t N . N .
Uit dit huwelijk:
1. Aechtgen Willems, doopgetuige in 1620 cn 1622.
2 . Elskell Wiil~t~Ills, geb. Gorinchem, trouwt Gorinchem (ondertr. 25 Augustus 1619) WiZZem vtrn
GrootueZd, zool1 van *Jan. Hij is schout te Gorinchem en woont in het huis ,,Hoog Vossenburg”
in d,e Arkelstraat. Zij testccrcn 27 Decembey’ 1622
en 9 Juni 1637.
Uit dit huwelijk:
u. Joanncs v a u G r o o t v e l d , gcd. Gorinchem 1 3
Scptemb’er 1 6 2 0 (get. Aechtgc Willems).
h. J o h a n n e s v a n Grootv8eld, g e l d . G o r i n c h e m I
<Juli 1624, Schout en Raad der Stad, trouwt
Gorinchem 7 Scptemb,cr 1654, (ondertr. 23
Aug.) Susnnna vun Z’eurson.
3. Jenneken Willems~dr,, geb. Gorinchem, overl. 1685
t r o u w t v ó ó r 1 6 1 9 Rutger .de Rrugn, zo011 van
l<oelof, over]. Gorinchem p1.m. 1625.
Uit dit huwelijk:
CL Willem de Hruyn, ‘die 6 April 1660 met zijn
m o e d e r tlestaeert e n 9 Augustus 1685 met
zijn moeder een acte passeert over een hem
behoorende hofsted’e.
b. Eiis&eth de I3ruyn, overl. Gorinchem 7 Aug.
1665, die 27 Decemb,er 1636 huwelijksche
voorwaarden passeert en 17 Februari t637
tflouwt (oudertr. 1 Febr.) met Mecrlen .Adriaansz. van der Gi’essen. Zij trouwt 2e. D,alem
17 D’ecembler 1656 (huwelijksche voorwaar-
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<den 25 Mei 1656) Hendrik van Glenncp, zo011
van Jan Jansz. en Geerlje Hcndricksc, geb.
Gorinchem 1629, overl. aldaar 7 i2ug. 1665.
U i l h e t e e r s t e huwelijk:
a . .Jemlckcn v a n d e r Gicsen.
Uit het tweede huwelijk:
hlr. ,Marlina van Gennep, ged. Gorinchem 31
Oct. 1657.
c. Jan de Bruvn, ged+ Gorinchem 13 Sept. 1620,
(getuige WlIlem Hermansz. v. Dusseldorp te
Accooy.)
#d. Aachtk~en d e Bruyn, ged. G o r i n c h e m 9 O c t .
1622. <get. A’echtgcn Willems.)
‘e. Jacob ‘de Bruyn, ged. Gorinchem 12 Jan. 1625.
( g e t . Will~em Hermausz.v a n Dnsseldorp.)
11 bis. Ruíger~

Gevelman trouwt N.N.

111. Jucob Krrtgersz. uan LIusseldorp, d o e t 2 8 F e b r u a r i
1602 den poortersocd t’e Gorinclxm, i s ltlaar b a k k e r
(alszoodanig germemd in acten v:xn 1633-1649), geeft
-5 Mei 1623 volmacht tot \xrkoop van een huis te
Dusseldorp, overl. vóór 16 49, trouwt Magdalena van
Westzuesel,
dochter van klathijr, overl. voor 12 Deccmbcr 1663.
Zij tcs teeren 21 Januari 1636, herroepen dit testament 28 Januari 1639 en testeeren weer 22 Juli
1643. Hare erfgenamen worden genoemd in acte
,
van 12 Dec. 1663.
Uil ‘dit H u w e l i j k :
1. Mayken Jacobs, geb. Gorinchem, trouwt aldaar
22 Februari 1628 (ondcrtr. 6 Febr.) Dirk Jansz.
Florijn, g e b . Gorinchem.
1
Hieruit:
a . Johannes Lorijn.
b . Rutger Lorijn.
Jacobus Lorijn.
2. Dirrick Lorijn, ged. Gorinchem 12 hug. 1640
(get. Jan Jansz. *Jacob Rutgers, Mayken Hendriks de Br,eet).
e . Mattbijs Lorijn, ged. Gorinchem 1 Juli 1642
(get. Jan Jansz, Jacob Rutgers, Stijntien Jacobs.)
S
a r a L o r i j n , g e d . Gorinchsem, 1 9 J u l i 1 6 4 3
f.
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(get. Jan Jans, Jacob Rutgers, Heylken Jans,
Steijntien Jacohs.)
2 . Stijntgen Jacobsdr. geb. Gorinchem, ovcrl. na
1675, trouwt Gorinchem 22 *Januari 1630 (ond,ertr. 6 Jan.) Loth Hendricksz. uan Pofhugsen,
Weduwnaar van Anncken Hubcrts, geb. Gorinch’em, met wie hij 29 Nov. 1626 tc Gorinchem
huwde, Kapitein der Schutterij. Zij t,esteeren Dec.
1 6 6 7 CII 3 0 Oct. 1 6 7 5 .
Uit zijn eerste huwltilijk:
a . Henrìck van Pothuysen, ged. Gorinchem 28
Sept. 1627.
Uit zijn tweede huwelijk:
b. Teunk’en van P’othuysen, ged. Gorinchem 10
NOV. 1630 (get. *Jacob Rutten, Annetien Jans),
l’eeft 1675.
C. Mathijs van Pothuyscn, ged. G,orinchem 2 2
Aug. 1634 (get. Jan Bale. Lcencrts Hen dricksz., Beleke- .Jacobs) overl. vóór 1675.
d . Lcenert van Pothuysen, gcd. G.orinchem 22
Aug. 1636 (get. Wjllemyntie Coruelis, Thijs
.Jncobzs. van Dusseldorp) overleden voor 1675
-.
e en f., J a c o b u s e n Annek’en, gxl. Gorinchem Z4
Juni 1644 (get. Hermcn Jochums van Mauw
riek, Thijs Jacobs, Reijnier Henricks en
Mayken Jacobs), overdeden voor 1675.
9. Geertruyt, l’emeft 1675.
h. Magdalena, trouwt Adrraan Fioth, zoon van
J a n ten Lysheth Aernens.
3. Bel,eke Jacobs, doopgetuige in 1634, overl. voór
12 D’ec. 1663.
4. Mathijs .Jacobs, voJ)Crt IV.
5. Catalyntie Jacobs,, ,geb. Gorinchem, trouwt Gtorinchem 12 April 1633 (ondcrtr. 27 Maart) Reynier Hen’driksz.

van Appel~ore.

Hieruit:
a . Hsester van Appeìterc, ged. Gorinchem 15 Dec.
1641 (get. Jacob Rutten, Steyntgen .Jacobs.)
b . Jacob Reyniersz. van Appcltere, gied. Gorinchem 25 Mei 1644 (get. *Jan Jacobs, Loth
Henricksz. Pothuysen, Maddaleentie Pieters.)
c. Willem Reyniersz. van Appeltere, geld. Gorin-
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chem 21 Aug. 1646 (get. Wouter Jans, Anneken Jacobs.)
6. IJefk,en Jacobs, geb. Gorinchmem 1609, overl. voor
12 Dec. 1663, trouwt Gorinchem 9 April 1634
(,ondertr. 21 Maart) Jan Jansz. van Bale, geb.
Gorinchem 1609.
Hieruit:

1

Cornallia van Bale, ged. Gorinchem 26 Febr.
1645 (get. Jan Jacobse van Dusseldorp, Jenneken Peeters VNervlo.orn.)
7. Jan Jacobs, geb. Gorinchmem, bakker te Nieuwpoort (als zo#odanig genoemd 1655, 1657), schepen aldaar, is 3 Januari 1649 400 Car. gulden
schuldig’ aan Wed. Lieven ter Lauw, trouwt
Giessen-Nieuwkerk 28 Mei 1634 (ondertr. Gorinchem 14 Mei) W~illerntgen Cornelis de Vou, geb.
Gorinchem.
8. Anneke Jacobs, geb. Gorinchem, trouwt Gorinchem 22 Mei 1640 (ondertr. 29 April) Wouter
Jansz. Lorijn. wonende te Gouda.
IV. Mathijs Jacobs uan Dusseldorp, geboren Gorinchem
overf. na 1663, trouwt Gorinch,em 1 November 1633
ondertr. 16 Oct.) (huwelijksche voorwaarden 14
6 ctober) Maayken Hcendrìksdr. de Breedt, geb. Gochern, overl. na 1663.
Uit dit huwelijk:
1 . Hendrick, ged. Gorinchem 29 Juni 1635 (get. Jacob Rutterse van Dusseldorp, Mayken Hendriks),
-_.-v o l g t v.
2 . Jacob, ged. Gorinchem 6 Maart 1637 (get. Jacob
Rutterse van Dusseldorp, Cathalyn Jacobs, Adrisen Adriaens, Lovysken van der Stael) jong overl.
3 . Jacobus, ged. Gorinchem 2 Slept. 1629 (get. Jacob
Rutgers van Dusseklorp, Dirrick Jansz. L’oreijne
en Hsenricksklen Wlernouts, .jon#g overl.
4 . Jacob ged. Gorinchem 15 Mei 1641 (get. Ja-,
tob kutgers van Dusseldorp, Jan Jacobs en
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H,enrickske Wernouts van Dusseldorp l), in 1633
Mr. Rakker te Ixiden, trouwt /ennelue ildricrrrnsrlr.
5. Johannes, ged. Gorincllcm 13 .Januari 1644
1’. Hendrik van Dusseldorp, ge’d. Gorinchem 29 .Juni lG35,
bakker te Rotterdam, overl. Rotterdam (Oosteinde) 7
Juni 1670, trouwt Isabel Robbers, overl. I~otlcrtlam
(over 1’ Vrouwenhuis) 27 Juli 1704, begr. 2 .4ug.
Uil: dit huwelijk:
1. Rialhijs, volgt V’.
2. Hendrikje, 8 .Jauuari 1705 doopgetuige over Agata
o v e r l . Rotterdam, 2c I,omhardstraat, 7 *Juli 1748
(b’egr. 1 3 .Juli.)
3. Maria,Rotterdam
26
geel.
December 1662.
4. Heyndrick, ged. Rott~er~dam 4 Januari 1665.
5. Will~em, gcd. Rott8erdam 12 October 1666.
Vl. Mafh@ um Dusseldorp~
woont te Rotterdam in 1680,
101, het Oosteinde, in 1689 in de Posl\~~agenstrtlat, in
1702 op de Nieuwe Markt, trouwt le., Rotterdam
1 7 M a a r t 1 6 8 0 ( o n d e r t r . 3 M a a r t ) Alettn van d e r
Frugn. trouwt 2~. Rotlerdnm 1 7 M e i 1 8 6 9 , (ondwtr.
2-1 8pril) Trijntje Enzoet, d r .
vau Govert 1’11 Rijckc
Cri.in~cn. gcd.’ Gorinclwm 12 April 1658, trouwt, 3c.,
Rolte~-~tlam 16 Jan. 1703, (ondertr, 31 Th:. 1702) Neel/jc* Pief’erdr. vbn Lwun~en, g e b . t’e Goudriaan.
Uit liet eerste
1. Isahella, gcd.
de Moor en
12 Januari
2.
.Jacobus,

huwelijk:
Rotterdam 19 Dec. 16S0 (get. Alias
Isabella Robbers), overl. Rott~erdnm
1 6 8 1 , begr. 13 .Jan.
volgt
VIT.
_

1) Deze Henr?ckskc Wernouls van Dusscldorp behoort niet tot de bier
bchandcl,dc familie; zij is de ,dorhtcr van Wcrnouls Sansz., bronwer,
die zich niet van Dusseldorp nocmdc. en Elisabeth Dirks, die als
Weduw i n 1644 en 1 6 4 5 i n acttg c o m p a r e e r t .
Hlcntìrikske Wwncr r~nn Lhtawlrtorp. geb. t e G o r i n c h e m , t r o u w d e
aldáar ‘ 2 1 F e b r u a r i 1G34 (ondrrtr. 5 F e b r u a r i ) ilnthonis Hpndricks
(1~ L’rr-rdt. geb. tq Gorinchem? broeder van Mavke,n Hendriks, bovrr+
;
genoemd.
ILendrikskcn Wernrr h a d r e n zuslrr Grìdpn Wernar u u n Drtss?h
dorp, tlic huwde met Willrm Hrndricksz.
van Dusseldorp, wiens
rcr\vantschap met deze familie niet is gebleken en die later afzond
der\íj k ‘wordt / behandeld.
I
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Uit het tweede huwelijk:
3 . Marya, g e d . Roltcrdam 2 6 F e b r . 1 6 9 0 .
4. Ongedoopt kind, b(reh. en overl. Rott’erdam 26 April
1699, begr. 2 Mei.
Uit het derde huwelijk:
5. Ongedoopt. k i n d o v e r l . Rottcxlam 5 Oct: 1 7 0 4 ,
begr. 11 October.
ti. Agala, g e d . R~ottcrclam 8 J a n . 1700
(gel. Pieter Fooy, Hcyul rikti’c van DusseIdory-j overl. liett~er~tlam 8 Novemhcr 1705, begr. 14 Novetnber.
7. Ongedoopt kind, o v c r l . Rotterdam 2 1 N,ov’emb e r 1 7 0 6 , begr. 2 7 N80v8ember.
Vlí. Jncohr~s oc~n 11usseZtlo1y, wo~o11l Rotterdam in 1719
~%schcrsclijk, in 1720 \Vi,iIlllavcn, in 1724 Visschersdijk, ovcrl. Zecvischmarkt, 26 Juli 1733. (begr. 1 Ang.)
tr~ouwt 1~0 tterdam 15 Fehritari 171 S (ondcrt. 30 Januari ‘11
illnrir~ Síuifhwk. tloc*Il trr van J au Janse en
Ariaenlic Rlacrlcns van der Bruin, ged. Rotterdam
20 Dccctnber 1699, ovcrl. Rotterdam, Gro~encndaal,
30 November 1777, bcgr. 6 Decembler, (Zij testeert
29 Dec. 1718, 21 Mei 1766 en 22 Nov. 1773.)
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, gcd. Rotterdam 15 Januari 1719, ovcrl. ’
Rotterdam 28 Mei 1719, bcgr. 3 YJuni.
2 . A d r i a n a , gcd, Rotterdam 2 3 J u n i 1 7 2 0 , Iceft 7
Februari 1758.
3 . Matthijs, gc’d. Rotlerdam, 9 April 1724, over]. Rotterdam 26 Nov. 1721. bcgr, 2 December.
4 . Ongedoopt kind, overl. Rotte&lm S Febr. 1728,
begr. 14 Febr.
5 . Mathias, ged, Rotterdam .5 November 1730, overl.
Rotterdam 15 Juli 1742, bcgr. 21 Juli.
Hirrmetle is voor zoover 11:1 tc gaan dczc familie te KMterdam in mannrlijkc lijn uitgestorven.
Te Gorinchem Yindcn wij nog:
1 . HensdriL Jnnsz. mn Drtssleldorl), brouwer ill ,,Dc Gans”
!1622). overl. vóór 21 .Juli 1621-, trouwt Mccy&n Mllafhrj'sdi:

Hieruit :
1. Jan, volgt 11.
2. een dochter, t r o u w t Jmob Glooss’ens’z. t e r Lauw,
Over hunne kin8dexxn i s Willeni i n 1 6 3 3 v o o g d .
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3. Willem, volgt 11’ bis.
11. Jan Hendriksz. van Dusseldorp, geb. Gorinchem Mei
1592 volgens verklaring van Mayken Aertsdr., brouwer
te Gorinch,em, woont na 1628 te Woerden in de ,,Twee
Klimmenden L,eeuwen”, over]. voor 1663, trouwt Gorinchem, ondertr. 2 Februari 1620 Eelken Vos, dochter van Cornelis Adriaansz. en Elisab,eth Fransdr.
geb., te Gorinch,em. Zij ttesteert als weduwe 4 Juni 1663.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Jansz., g,ed. Gorinchsem 11 Augustus 1621,
brandewijnbrander #en pachter van d,en import op
brandewijn (1674), koopman in hop (16801; hij
procedeert 1678 tegen Jacobus MIekern Jansz. en
testeert met zijn zustIer Maria 11 Oct. 1679, all’een
1 April 1680, leeft nog, 1685.
2 . Elisabet, ged. Gorinchem 23 Aug. 1622, overl. voor
Febr. 1681, trouwt 8 April 1646 haar neef Hendrik
Jacobsz. ter Lauw, schipper. Zij testeeren 25 ‘Aug.
1677; hij overl. voor 1681,
3 . Maria, ged. Gorinchem 10 Dctober 1623, woont
samen met haar broeder Hendrik, leeft 1685.
4 . Cornelia, ged. Gorinchem 1 Maart 1626, trouwt
voor 1663 Hendrik van Belckum (of Bellìcum),
zoon van Dirck H,endrickseu en Engelken I?eeters,
ged. Gorinchem 18 Maart 1629.
5 . Geertruyd, ged. Gorinchem 1 Oct&er 1626 trouwt
l’e. Gorinchem 25 ApriI í662, ondertr. 9 April 1662
.Anthony Aertsz. ter Lauw; (zij test,eeren 2 Aug,.
1675), over1. Gorinchem 1677, trouwt ,2e. Gorinchem 29 Aug. 1677 (ondertr. 15 ‘Aug.,) AWiuan
Fransz. van Grootvelt, zo011 van Frans Fransz. en
Jantien Cornelis van Cleef, ged. Gorinchem f 17 Mei
1643. Zij maken 2 Augustus 1677 huwelijksche voorwaarden en scheidlen 3 S’ept. 1682 van tafel en bed.
:Zij proced’eert 20 Oct. 1687 tegen Peeter de
Groot, schout te Heukelum.
6 . Johanna, ged. Gorinchem, trouwt Gorinchem 24
Mei 1668, (ondlertr. 6 Mei) Adriaen Fioth, zoon van
Jan en Lysbeth Aerrens, ged. G,orinchem 19 Aug.
1640, trouwt, le. Magdalen& Pothuysen, dochter
van Loth Hendricksz. ‘en Stijntgen Jacobsdr. van
Dusseldorp, trouwt, 2e. Gorinchem 17 Febr. 1671
(ondertr. 1 Febr.) Elisabeth More,eCìs.
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11 bis. Willem Hendricksz. uan 7hsseldwp, geb. Gorinchem, brouwer (1633), is 9 Maart 1635 eigenaar
van eeen huis ‘en dee brouwerij ,,Het Zeepaard” op
den Korten Dijk, hij procedeert in 1628 tegen
Elisabeth Quirynse, jonge dochter, is oom ‘en
voogd van de kinderen van Jaco’b Goossens ter
Lauw, trlouwt Gorinchem 11 Mei 1632, (o.ndertr.
18 April) Grietyen Berners van lhsseldorp, dr.
v;m Wernout Jans en I,ysk,en Dircks, geb. Gorinchcm. Zij testjeeren 8 October 1646.
_
Uit dit huwelijk:
1. Mariicke. cyed Gorinchem 7 Nov. 1632, trouwt
Gorihchénï 6 jan. 1UOl (ondertr. 21 D,&c. 1653)
Hendrick Nqs, Weduwnaar, zn. van Jacob
Hendrickx en Grietien Teunis, ged. Gorinchem
6 Dec. 1630, overl. voor 28 Jan. 1671.
.- Hieruit:
a . Margriet Nuys, ged. Gorinchem 18 0ct. 1654.
b . Jacobus Nuys, ged. Gorinchem 4 Oct. 1656.

*Jacobus Nuys ged. 1Gorinchem 10 Juli 1658.
Wilhelmus Nuys, ged. Gorinchem 16 April 1660
Dceliane Nuys, geld. Gorinchem 20 Dzec. 1662
f: Deliane Nuys, gcd. Gorinchem 26 Xug. 1664.
9. Deliane Nuys, ged. Gorinchem 6 D’ec. 1 6 6 5
11. Threo,dlorus Nuys, ged. Gorinchem 13 April 1668
i. Henrica Nuys, gcd. Gorinchem 23 .Juli 1669.
2. Bertruy, ged. Gorinchem 3 0 Sept. 1635.
3 . Wernaert, ged. Gorinchsem 2 6 Febr. 1641.
C.

d.

Tegelijklertij’d wonen te Gorinchem :
1. J a n Gerrits v a n lhsseldorp, brouwersgezel, d i e i n
1652 ‘en 1653 met een kruisje tcekent, trouwt Gorinchcem (huwelijksch’e voorwaarden 30 Juni 1611) AeZ!pen
‘Ariensdr.

Zij kunnen #de ouders zi,jn (niet bewezen) van:
1. Willem #Jansz, trouwt le. Arkel 23 Juli 1628. ondertr. GOrinchem 9 Juli 1628 Ann’eker, Henrrz, Wed.
van Breda, dr. van Hendrik Dankelaer en Sara
Heyns Willcmsdr. Zij is 26 October 1628 medeërfgenaam van- Magdabena Jnnsdr. van Vlier,den, Wed.
Jan Spronk en testseert 1 Aug. 1652, tot erfgenaam
benoemlende Daniël Willeins Heynsius, oud-burger-
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kapit,ein. D e Nd’eeling, van haar boodei heeft plaats
7 N o v . 1 6 5 3 . H i j t r o u w t 2~. ,Inneken Gijsberfis,
dochter van Gijsbcrt en Neelken Swicrs. Zij testeeren 6 Sept. 1656; zij test’eert als weduwe 2 Mei
1682.
\Villem Jansz. van Dusse~dorp komt herhaaldelijk in
acten voor; hij heeft een naamgenoot, die met een
handmerk teekscnt men o o k g e h u w d w a s m e t leen
Aaneken Hendricks; na z i j n d8001rl h e r t r o u w t z i j
Raltus Pefefsz. van Serwnberqen, kleermaker.
2 . Eclken .Jans, g e b . 1 6 1 4 t r o u w t íc. D i r k Hamfel,
I;r’ederiksz(oon, kapitein der pionni~crs, ltlie we’duwnaar was van Janna Maria, ov8erl. 30’0ct. 1627 en
van Grietie Hlendriks, met wie hij in 1628 trouwde
Zij trouwt 2e. Lambert Jansz. en is in 1641 doopgetuige tover ,oen kind van IXijck .Jansz.
3. Rijck Jansz. komt in 1650 ,cn 1652 als getuige voor,
trouwt Arkel 17 Dec. 1634, ondcrtr. Gorinchem
J
9 D e c . Henricksken Maiherrs’dr. v a n IleuckHum.
Hieruit :
a . Jan, ged. Gorinchem 7 Oct. 1637 (get. Joris
Jansz. van Dusseldorp.)
b. Matheus R y c k e n , g e d . Gorinchmem 2 5 danunri
164 1 (g&t. Aelbert S tevir’nsien, Eel ken Jans),
i s 1 6 6 0 solldaat o n d e r Idse compagnie v a n ‘den
Heer Commandant Paffenrode, komt herhaaldelijk in acten voor cn wordt 30 Juni 1704 genoemd Rurger-J,uitlcr1:mt, trouwt Gorinchem, onmdertr. 7 Maart 1660 Judifh Anfhonisdr. van 3der
Mee. dochter van ,4nthonis Dircksen cn Ne’elken
Cloeck. gcd. Gorinchem 20 Januari 1636. Zij
t’esteeren 26 Febr. 1706, zij testeert als weduwe
2 Juli 1707.
C.
Anneke+ ged. Gorinchem 11 Mei 1646.
4 . Hen#drik lans von Dussrldorp, gel). 1 6 1 3 v o l g e n s
notarië’elc verklaring van 9 *Juni 1643, over1. voor
1.5 April 1652, moutmakcr, trouwt Gorinchem 28
Juli 1637 (omlertr. 12 .Julil Ehsabefh Fransdr. van
NippeZ, die 22 Maart 1662 vo’orkomt als weduwe
.jen boedelhoudst~er.
. Uit dit huwelijk:
a. Frans, ged. Gorinchem 30 Mei 1638, (get. Sent
Pyterse Korsel, Jan Geretsle van Dusseldorp,
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Goverlie Frans, Maykcn Goverls’ì j o n g over&
Grictien, ged. &~rinchem 25 Ocl. 1639, overl. iusschen 1 7 1 3 c n 1717., tr. a l s ,,Margrita” t e Arkel 1663 (ondertr. Gorinchem 11 Nov.) ,Whoni
zn. van Henricus
uan Doorn, geb. (;orillchcm,
van Doorn en Hcnrica Y an der Meulen, Rand
i n d e vroedscl~al~, T h e s a u r i e r 1690-1693, Tlurgemeester 1704, 1706, 1709. Zij Lestecren 8 Dec.
1707, 3 ,4pril 1713. Hij tcstccrt 3 Februari 1717.
Aellien, g c d . (;orinchcm 5 J u n i 164 1, trouwt.
als ,,Alida” te Arkel 31 Mei 1661 (ondertr. Gorin(-hem 1 5 Mei) D s . Jrtcohzrs CII~IWS, bedicnnnr
des Goditl,eli,j ken Woor~ds t e Arkel, l a t e r t e
S c h i e d a m .
Frans, ged. Gorinchem 1 Nov. 1643, jong nverl.
Ches, ged. Gorinchem 14 Dec. 1644, ‘jong overl.
Frans, gerl. Gorin~*hem 15 *Juli 1628. jong overl.
I,ijsb8eth, ged. G o r i n c h e m , 3 A p r i l 1650, ldie 17
Febr. 1668 f 160.--- leent aan Maykcn Petersdr.
Wed. Michicl J a n s . wclklt s o m d e moeder 1 9
M’ei 1670 crkcnl ontvangen te hebben. Zij prooedcrrl- 1 3 Febr. 1 7 0 6 cn tcstecrt t e S c h i e d a m
30 Aug. 1703. 11 Aug. 1716, 7 Juli 1719, 27
act. 1719,

5 . J o r i s .Jansz., die v a n íNS-1616 p r o c e d e e r t t e g e n
v. Nist’elrooy te \iTou~tlri~hctn,
woont 1638 Le Leerdam. koopt 1642 land. trouwl- Txcrtlam (ondertr.
Gorinchem 29 Nor. 1637” /tJllncke .7ans Teulingh,
Weduwe Isaac Gooss~ns. I C J,c~erdam.
Uit dit huwelijk : :
n. J a n Jorisz.
h. Anna Maria, beidden genoemd in 1669 (Den Ha:jg.)
6. Jacob Jansz., compnrcert in vele acten van 16511676 trouwt Relken »trn Balen, docht~er van Jan.
Zij teste’cren 3 Dcccmbcr 1673.
Uit dit huwelijk:
rr. Grietgcn, geh. Gorinchem, trouwt Gorinchem 12
Mei 1 6 8 3 (onderlr.25 ,I\l>riI) ,7an rmn Eeeck,
geb. Utrecht. Zij tcsl’eert als weduwe 19 Aug.
1723.
b. Abraham, dit 6 Januari 1668 innocent genoemd
wordt. Zijn zuster teckrnt 2 .Juli 1682 cen contract van ondcrhood voor Ram, welk contract
6 Oct. 1691 vernietigd wor,dt.
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7. Michiel Jansz. trouwt IWqken P e t e r s .
Uit
dit
huwelijk:
.a. Annken Michiels Lr. Gorinchem 29 Aug. 1655
Jun Henricksz. van Ilulst, weduwnaar. Zij is
in 16GS WC~!LL~C en l~eent van haar nicht Lysbeth, dochter van Hendrik.
8. Acltien Jans, geb. Gorinchem 1628, ovcrl. na 1690
tr. Oisterwijk 23 Februari 1642 (onderlr. 9 J?ebr.)
Lcrmbert Jtrnsr. l’crrlingh, wonentlc Leerdam, overl.
vo,or 13 Juli 16907 toen heltien als weduwe compar,eert.
Hieruit :
Mariken Lammertstlr. Tculingh.
9 . C~ommcrkcn Jan?, geb. Gorinchem, trouwt le.
Gorinchem 11 Februari 1629 Cornelis Dircksr. Los,
trouwt 2e. Jnn VUI? Gorkum, trouwt 3e. Schclluin’en 3
-Juli 1619 (ouderlr. 6
Juni) .Tlan Lame uit
Schotland, soldaat onder Gapt. \‘lymen. Zij testeeren 26 Mei 1677.
Uit het eerste huwelijk:
«. Jan Cornelisz, Los, die 1,l.m. 1658 naar Indië
vertrekt cn aldaar sterft.
Uit het tweede huwelijk:
:
b. Will~em Jansz, van Gorkum, die p1.m. 1665 naar
Indië vertrekt.
c. Catharina Jans: over wie in 1660 Lambert
Jansz. Teuling voogd is.
10. Carnelia, geb. Gorinchem 12 November 1649, ondertr. 19 Sept. Anfoni V~rhel, geb. Zierikzee en
wonende te Amsterdam. Zij testerren Amsterdam
2,4 Sept. 1654 (nats. A. SLerlinghs1 en Gorinchem
11 Oct. 1656 (nots. v.d. Muyr).,
In het mede aan dc Merwede gel,egen Giesserulanz woonden in de 18e eeuw ook pcrso~~n, ‘die dien naam WVZ Dtrsseldorp voerden o.;I. Jtrn l\‘illems ‘en Rocker (1730, 1736),
terwijl zich tc Ilordrtx~hf het geval \~oordo~et
van eten geslacht, dat eerst als vrrn Busseldorp
wolx t aangeduid,
maar later *den naam Hulstman aanneemt. Van deeze
person’en vermelden wie:
1. Pauwels uan Dusseldorp, trouwt Janneken Pietersdr.
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11. Jan van Duss’eldorp, overl. Juni 1612 tr. N.N.
Uit dit huwelijk:
1. Paulus Jansz., volgt 111.
2 . Elsken Jansdr. van Dusseldorp, geb. Nov. 1611
trouwt le. 1 6 4 2 P i e t e r Lourenss. Obìjn, wcduwnaar, binnenvader van het Groote qesth uis
te Dordrecht, overl. tusschen 25 April (testament)
en 22 Juni 1656. Zij trouwt 2e. Dordrecht (ondertr.
3 Maart 1658) Hen’drik L’amb,erfsz Laheen, overl.
D1ordrecht, begr. 18 Aug. 1669. Zij t,esteert 16 November ten 25 D,ecemher 1669.
3 . een zoon, ,die 1669 te Düsseldorf woont.
4 . Andries, volgt 111 bis.
5 . Gerrit.
6 . Dingena Jansdr. Hulstman trouwt Rocus Rutten
Coreelisz. te ‘s-Gravemoer.
garen111. Paulus Jans;. Hulstman ( v a n Dusseldorpl
twijnder op de Linldegracht, burger van Dordt (1658)
koopt. 22 Mrt. 1670 eeen huis en erf buiten die Vriesepoort, voor f 925,
is 9 Mei 1670 f 1200 schuldig,
is 10 Febr. 1678 f 300 schuldig,
is 7 Jan. 1681 f 681 schuldig, afgelost 23 Nov. 1696,
trouwt Papendrecht 22 Febr. 1654 (ondertr. Dordrecht 8 Febr. 1654J G~[sherlje Gii.?Wchfsdr., dr. van
Gijsbrccht, geb. D’ordrccht, ovcr1. na ‘23 Oct. 1670.
Zij testeeren- 4 #Jan. f 658 en 23 Oct. 1670.
IJ1 bis. Andries lans=. Hulstman, geb. Dordrecht overl.
voor 1686, trouwt Dordrecht 14 Febr. 1666 Elisabeth Balcn, dr. van Matthijs Jansz. en Elisabeth
Hendriksdr. van Rynberch, geb. Dordrecht 8
April 1640 overl. voor 1682, tcskrt met haar
man 4 Oct. 1671 en 25 hug. 1679; hij trouwt 2e.
iltlagken

Neringh.

Uit het eerste huwelijk:
1. Christina Hulstman, Red. Dordrecht 20 April
1667 trouwt le. .ioosf van DriPZ. Zij verklaren
21 Mei 16,86 de erfenis van hun ouders te hebben ontvangen, trouwt Ze, Cornelis Paradqs
(t,est. 23 Jan. 1724).
2. Jan, ged. Dord,recht 30 Sept. 1668 overl. 4
Oct. 1668.

GESLACHT- EN !VAPENKUNDE.

-124

3;

Alsetta, geel. l~ordrccht 1 A p r i l 1 6 7 0 over1.
G April 1670.
4. Alctta, getl. Dordrecht 6 Oct. 1671 overl. 22
J u n i 1 6 9 3 .
Bovcndicn kwamen o.a. te Dordrechi voor:
1566 IMthasar van I)usseldorp.
1569 Barcnt .Janse van Dusseldorp.
Wygharts v a n Dusseldorp,
1 5 8 0 Acchlgen
1 6 1 6 Oliff Jansz. van I~usseltlorl~.
16G5 Johannes Wachtclman
v a n Dusseldorp.
(Wordt
vervolgd.)

Eene ín 1909 vervalschte genealogie ROOS,
besproken door M. G. Wildeman.

Ecnige

jareri geleden wcrtl mij door ceu lid der familie
toenmaals woonachtig te ‘s-Gravenhage,
ccn dnor
een zich ~~ocmcndc~~ l~~ernldicus II.Lj.J. I<rou\vcr aldaar, qc~calligrafeerrl~en stamhoorn t e r h a n d gestfekl met h e t GeYz o e k ~licn a r b e i d l e \villiut o e t s e n aan ltle b r o n n e n et1
alzo~ d,cb zekerheid te verkrijgen of hier waarheid, dan
wel vcrtlichtingin het spel w a s .
E e n vluchtigc 1)eschouwing s c h o n k m i j reeds d e ovcrt@q,ing, dal wjj hier weder t e makcu l~a~tltlen m e t c’en
treffeM voorl~~ei~l~tl van ges~hiotlv~rvalsc~hi~~g~
welke helaas
n,og st’ecds wordt in praktijk gebracht door on~deskundigen, dit slxculccreu op de gontlgeloovighc~id van hun ovcrigens t e goetler t r o u w zijnalc laslgcvers.
Roes;
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Clara. t 7 Juni 1616; g. Anna, t 1639; n. Wilhelm in 1603.
gelr. m e t J o h a n n a Eyssen, d r . v a n Wilhelm e n ;Sibilla
Cle~e,ngedauc; i. Ebertin, Domheer van Lütticb, in 1630
b i j
#een j:tchtstrij,d d~)odgeschoten; IX. Carl lioos, amtmann v a n B~urgheim, Ir. twe#emaal: IC. M a r i a v a n Flem
tc Rettinghoven,dr. van Adam en Maria Wevorden; 2e.
Geertrui’tia Hambach,wed. Adolf Quatl, t 1598. Uit eersle
huw. :
a. Rudolf, heer van (;uslrop, tr. (iertrud LoC. te
Sivcnic!; :b. Jshann Gomthur l e Gruthrath; c. A d o l f
volgt; X. Mol/ Roos, heer van M,atlel’eld, Ir. Johanna yat1
H e n , w a a r u i t : a , Carl, v o l g t ; 1). F r a n z ; c. 5laria Xnna
tr. G’eorg Leyen ti: Safftig; d. Jobann Sigismund tweemaal
&buwd: IC. met Anna Sweiffel tc Wabnten; 2’e. met Maria
S,ofia Q u a d v a n Busche18d; X1 C’urC &oas, Ir. O~dilla Mariau1 (?> Effern: w a a r u i t : a. F e r d i n a n d ; 1). Johann Sigis.i- 1696;
111 Ulld J c. H~enrich Adolf, ~rlotnhcer van Hild’esheim,
cl. Odilla,tr. Felix von Hoheneck; ti Curl, Franz, volgt;
f. Franz Carl, tr. Anna von F~renz, + 1715; g. Anna Margarclba, ,tr. 1681 Frietlricb von Elts t’e Ro8denhola; AXII C:crr1
k’rauz R.oos, tr. Isabclla Brabeck: waaruit: a. Franz Caral,
tr. ‘I’heresia Elisabeth IJroste; b. l;rannï, Anton; c. Maria
.%nna, tr. Anton Bseitzel te Schmidheirn ; d. Maria Isabella
Tberesia t r . Fri~odricb M e l c h i o r t e Kesselstn’dt; c. luhn
Cm1 volgt ‘~111.

X111. Johann Curl Kolos, geb. 4.2.1734, + Keulen 19.3.1803
Am tniunn van Bergheim, tr. 175%. lsabella Charlotte Warsb e r g . g e b . 1740,, d r . v a n Cal-1 H8enrich e n Anna Liohe
Freifela, W a a r u i t :
a. Canolina, geb. 17<59, tr. Anton Illrich ilfylius, veldmaarschalk; 1). Luise, geb. Villich 1762,
tr. 1805 Carl Friedrich- Au,gus t von Dalwigh Lich tenfels ;
c. Franz Carl, geb. 15 April 1763 te Cöln” .JKammercr,
1 1 8 2 1 , ri’dder Ro,a:le Ad,elaar lst’c k l . , tr. Listringhausen
1S Aug. 1789 Maria Franciska .I\gncs Nagel, dr. van Franz
Ad~oll’ Nagel ; ‘(1. Frisdrich Ludrvig volgf X1\:. e. Sophie
geb. 1766, -1. 1812; f. Maria Anna, geb. 1770, tr. 1798
Ludwig v o n Dorth; g . Augusta, geb. 1772, tr. Anton
Buscbmann; X1\‘. Friedrich Ludwig R,oos, l u i t e n a n t , I r .
Margarctlla S torin; (Bij den doop van hun eerste kim)
waren peCen : Ge’org de Laga, kapt. 16 reg. Holl. Linie sen
Frau Wenclelina, geb. Barten). IJit dit bnw.,: a. bu&ig
Gcor(g volgt S1’. h. Maria Agnes, geb. 1792, tr. 23 Dec. 1810
E r n s t Ludwig vou G ö tzhausen; c. Franz P h i l i p H u b e r t ,
geb. 1 7 9 7 f b i j W a t e r l o o 1 8 1 5 ; tl, M a r i a S o p h i a , g e b .
1805, t r . Pannevorden, pruiss. H o o f d m a n ( s i c ) ; e . Jo,hann Adolf: hussarenof~icier; f. Charlotte, geb. 1807, -ì in
1840; XV. LuIdwig Gleorg Roos, geb. Emmerich 20 Juli
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1808, tr. 1832 Hendrika Petronella Smabers, geb. 29 April
1810, dr. van Hendrik en Aleilda Hansen. Hendrika Petro-,
nella Smabers ging 15 Mei 1862 naar Amsterdam; daarna
vertrok Johan Caspar (sic) 12 Mei 1869 naar hrnhem.
Uil dit huw., o.a. XVI Johrrn Conru~d/ HOOS, geb. Doesburg
3 Juli 1829, t den Haa,g in Juni 1893. Hij tr. Hendrika
Johanna Herendsen 23 Dec. 1850 te Doesburg. Johan
Conra’d Roos vertrok 1 Sept. 1852 naar Rhedlen. Uit dit
huw., : XVII Karel Johun Coenrand Roos, geb. De Steeg
28 Juni 1852, tr. Sara Jlohanna van Meet’eren, geb. Amsterdam 25 Mei 1849, dr. van Dirk Wilhelmus en Qthatina
Doroth,ea van Oort.
Uit welk huw.,: a. Kanel Johan
Coenrt&, volgt; b. Johan Dirk Roos,, geb. D,en Haag
25 *Juli 1894, t ald. 21 Feb. 1908; XVIII Karel Johan
Coenrclud K OOS, geb. D,en Haag 29 duni 1892.
Hel; door den Hleer Rrouwer opgegeven wap:en is dat
vau een uit Zweden stammlend geslacht Roos, waarvan
eenige genealogische gegevens v,oorkomen jn Tasclrenbuch
der Brze/adlelìgen Häuser, .Jrg. 1907 en 1915, welke familie
in 1861 werd geadel,d; zij staat fevenw’el in geen verband
met die van den opdrachtgever wiens geslacht herkomstig!
is van Hahnstätten in Nassau-Dietz, zooals blijkt uit de
hier v,oIgendle stamreeks, uitsluilend steunend op tzuthentreke acte waarvan de afschriften als noten zijn foegevoeyl’d.

Roos,
(herkomstig vm Eaknstgtten, Nassau-Die&)
Stamreeks in de rechte lijn.

1. Frits Roohs. geb. 1654, t Hahnstätten 14 Juni 1727 1)
oud 73 j., als weduwnaar van N.N.
IJ. Frie,drich Roohs, geb. 1677, f Hahnstätt’en 12 Maart
1755 2) oud 78 j., en 6 w., landbouwer, tr. Hahnstätten
2 Nov. 1699 3) Anna-Maria N.N., wed. van Johannes
Stots te I&hrheim, geb. 1655, -f Hahnstätten 31 Mei
1736 4): toud 71 j.
111.. J’ohann Philipp Rocrhs, gcd. Hahnstätten in Juni 17025
landbouwer, t Hahnstätteae 2 Jan. 17676) tr. Hahnstätt,en 26 NIOV. 1720 7) Anna-MargoFetha Kempfer. ged.
Hahnstätten 20 Aug. 1702 f?)l Jr Hahnstätten 23 April
1751%) dr. van .Johann Phlhp en Anna Hel,ena N.N.
IV. Johann Anthon Philipp R OOSS , ged. Hahnstätten 4
E iph. 1726%) landbouwer, t Hahnstätten 24 October
l’f91 1 0 ) begr. den 26 Oct. d.a.v., tr. Hahnstätten
10 Febr. 1754 11) Anna Eva Weyd, ged. Htihnsfätten

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.

127

3 post. Trin. 1727 12) t Hahnstätlen 9 Jan. 1767 131, dr.

van Johann en Anna Maria N.N.
v. Johann Conradl R O O S , g e d . Hahnsttitten 2 4 Juni
1764 14) in 1804 koopman, in 1829 zonder beroep, hurger te Kijmegbn 15 *Juni 1791 id. 15) te Emmerich 10 Dec.
1801, 16) -f ?; Ir. le., Hees bij Nijmegen 2 Jan. 1791 lij
Johanna Hendrika JliMe. Hij Ir. 2e., (ond’ertr. Emmerich 22 Dec. ( Zeddam 23 Ilcc. 1802 Jlohanna ‘Noria PW.
Uit het tzLreetie huwelijk:
Vl. J$ohann Caspar I;‘eory KOOS, 19) ged. Emmerich 1.4
Juli 180.5, in 1829 horlogemaker; tr. Doesburg 3 Juni
1829 20) Hendrika Plefernella Smalers, geb. Doesburg
10 Mei 1810, t Haarlem 8 Mei 1883, dr. yan Theodorus
en Johanna Geertruy van R,ees.
VIL Johamì
Conrad Roos, geb. Doesburg :s *Juli 1829,
bij zijn huwelijk horlogemaker te Velp (G.) bij zijn
‘overlijden klecrbl~eeker. T Rijswijk (Z.H.) 5 .Juni 1895;
ti-. D’oesburg 23 Dec. 1852 21) Hettdrika Johanna Bercrtdsen, geb. D,oetinchem 16 F#eb’r. 1830, -1 Rijswijk
$!,,L~l,~t Oct. 1908, ‘dr. van David en Bernardina
bit ‘keik huwelijk : :

1. Karel J’ohan Coenraad, volgt VIL.
2. Bernard Wilhelmus Roos, geb. Rheden 7 Dec. 1833,
tr. Marfha Adriana Cornelia Hoos, dr. van Dr.

iMaarten. ridmder M.W:.O. ,en A d r i a n a Jacoba Parm’entier.
Uit welk huwelijk o.a.:
Johan KaneE Coenraad ROOS, geb. 11 Febr. 1877,
tr. Hendrika Maria Johanna Vermeer, geb. 30 April
1886, dr. van Melchior ,en Wilhelmina Plant.
VIII. Karel J,ohan Coenraad HOOS,, geb. Rheden 28 Juni
1852, kleerbleeler te ‘s-Gravenhage, laatst onder de
firma-naam ,,Kwel Roos”, 5 ‘s-Gravenhage 3 Juni 1926;
tr. (als weduwnaar vat1 Maria van der Gughfen) Amsterdam 20 Mei 1886 Sara van ‘Meeferen, geb. Amstcrdam 25 Mei 1849, -f ‘s-Gravenhage 10 Juni 1924, dr.
van Dirk Wilh’elmus en Catharina Dorothea van Oort.
1X. Karel Johan Coenna8ad Roos, geb. ‘s-Gravenhage 29
Juni 1892.
Uit het bovenstaande blijkt ten dui’delijkste, dat d’e vervalscher dc familie aan d’c naamgenooten van Zw’eedsche
,origine heeft pvas-tgeknoop’t, waarbij nij o.a. als schijnb,ewijs van ‘een onderzoek in Duitschland een brief dser Poli-
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zei-\‘erwaltung Le Emmericb 13 Maart 1909 heeft overgelegd, waaurin de geboorte-acte wordt h vermeld van een
Ludwig (icorg H o o s g e b . l e Emmerich 20 J u l i
1 S 0 8; die in ge’en verbaed slnal Lot tlc hier behand~~lde
familie.
Dit was wenwel voor den Heer Rrouwcr geen hezwaw
om hem in de glaals Se stell,en van Johtrn Caspw Ceoyc/
H~oos, yed. fre Emmerich I’c /di Is’0.S. (zie ware slatnrceks
VIj wiens afstamming thans vol~doende is bcwezett. Ook
z a l men b i j vergeli.jkin~ i n hel gcdecltc, d a l i n d e 19de
cc~t\v speell, t a l r i j k e Iotljuis18e vcrmcldinendkunnen cv)nsl:tlecw3~~ inzake plaatsen en data, :net hel kennelijk 8~~)gtnerk aldus gewijzigd om b~elat~gl~cbl~entlca
op een tlwnalspoor I’C l>lYngc11.
In vorige eeuwcti was vooral ten opzichte van persSonen~
die lol een zeker aanziet] waren Rekomen, eet& verftxriïng
van lden s t a m b o o m ee~te besmclt~elijke ziekte gcwort$en,
doc sedert wn klleine hot~íerd jaar valt een sterke stroomitq in het zoeken naar waarheid in die richting waar IC
nemen: maar zooals men ui L het borcnstnutidevoorbeeld
ziel, duiken toch telkctw nieuwe ~crvnlschcrs op,
die
z o n d e r parSdon a a n ((le k a a k dicnc!n te w o r d e n gesteM.
Gelukkig is (loor het openstcllcn van voorheen ontoegankeli,jkc archieven, het toctwmen van speurzin op histIot-isclt cti bi~ografisch gcbi~ed
e n h e t rcrmindetw~ van
zckcrc misplualste tlcf~crcilti~e wu flinkc rem geworden,
doch hel- geheel uitrocisen van vcrvalscllil~gen cn verfraaiingen blijft een zwart taak.
*
Overl. rcg. IIa hnstatten
A m 1 4 .Juni 1727 kt rcrschicden
Roods \vil twcr. seines Altws 7 3 Jahrs.

Frik

Orcrl. rcg. 1Iahnst~tle.n.
Den 1 2 MarIl 1 7 5 5 s;tarb Frietlrich
Roohs von IInhnstcltcw scincs .\ltcrs ï8 J a h r 6 Wochcn.
Trouwrcgistcr Iiahnskittcn (Nassau-Dictzl 1699. E
\Veyl, Johannes Stotzcn zu Lohrheim \Vittib.
.Jnhr. l/ Wochen.

s

wurden copw

Orerl. re$. Hahnst~illeri.
Den 3 1 iIay 1736 s t d r b A n n a ?1Iaria
Fricdrich Roohscns in Hnhnstetten, Hausfrau ihres 4lters 71
Jahr. 17 Wochen.
Dooprefi. IIalinstiitlcn I “ I0 2 . Im Monat Junio 1 7 0 2 bringcn Fricdrich Roos von Hahnskittcn und seinc IInusfrau .Znna-Maria eincn
jungen Sohn zur hl. Tauf nahmens Johann Philip. Gwat ter xx~r :
~nlet ingevuld.)
1767 starb zu Hahnst,etten den 2 Januar
Overl. reg. Hahnskitten.
Pbilipp Roohs im Alter von 62 .Jahrcn.
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(Hij is evenwel in 1702, niet in 1705 geboren, althans in 1705
komt in doopreg. geen Roos voor.)
Trouwreg. Hahnstatten, 1720.
Er wurden copuliert nm 26 Nov.
1720 Johann Philipp Friedrich Ross alhier, ehel. Sohn und Anna
Margaretha, Philips Kempfers von Schussen,
ehel. Tochter.
Den 20 Aug. 1702 als Dom. 10 p.
Dooprcg. Hahnstatten, 1702.
‘Tr. l a s s e n Johann, P h i l i p p K e m p ï e r , herrscnaftlicher Hoffmann zu Kaltenholzhausen und Anna Helene Ehelente eine
waTocht,er tauffeu nahmens Anna Margaretha, Gevaltern
ren Hl. Jacob ~Mands, Burggraf zu Diez Seine Hausfrauw Anna
Margarethe
und Hl. Johannes Christoffel a M o l a Pfarrer
zu Dauborn Hausfrauw. j

Overl. reg. Hahnstatten.
Den 23 April 175 1 starb Anna Mti
garethe Philipp Roohs von Hahnsbitten Hausfrau, ihres Halters
48 und half Jahr, 13 Wochen.
1726. Domini 4 Epiph. 1726 lassen Philipp
9) Doopreg. I-Iahnstatten
Roos u. Anna Margaretha Ehcleutc alhier ein Söhnlein taufen,
nahmens Anthon, gevattern
wahren Anthon Zimmermann alhier
u. Catharine Henrich von Schüssen, Ehefrau.
Den 24 Octobris starb Anthon
10) Overl. reg. Hahnstätt’en
1791.
Roos, alt 66 Jahr, begrab’en den 26 dcsselben Monaths.
Den 10 Eebruar 1754 wurden coppliert
11) Trouwreg. Hahnstalten.
Johann Anton (Philipp) Rooss chclicher Sohn und Anna Eva
von
w e y l a n d Johann W e y e l s nachgelassener
Tochter, beyde
1-1 ahnstetten.

9)

12) Doopaeg. Hahnstätten, 1727.
Eodem Domine ( 3 p o s t Trin.)
1727 lassen Johannes Weyell und Anna Maria Eheleute v o n
H a n s t e t t e n ,ein Töchterlein tauffen, nahmens Linna Eva, gevattern waren Gotffried Jäger von Danborn und .Inna Christoffels
Beckers von Enffingen Hausfrauw.
13j Overl. reg. Hahnstätten.
1767 starb zu H a h n s t e t l e n d e n 9
Januar Anna Eva, Anton Roohs Frau in einem Alter von beinah
40 Jahren an ,einer kürtzen Brustkrankheit.
14) Doopreg. Hahnstätten. D. 24 Jun. 1764 bracnten Anton Rooss
von Hahnstatten und Anna Eva, Ehel. daselbst einen jungen
Sohn zur heyl. Tauff, Gevattern sind gewesen Conradt Hatzmann-MülLer
zu Nied’erneissen
und ,\nna-Maria, Johannes Thomas
Hoffmanns in der hiesigen herrschaitlichen Burg ehel. Hausfrau,
wovon dem Klnde der nam@ gegeben worden: Conradt.
15) Raads-signaat Nijmegen 15 Juni 1791. Burgerschap voor Coenraat Roos, geboortig van Hahnstätten in Nassáu-Die& zijnde
lidmaat der Gereformeerde Kerk en getrouwd met een hop
gersdochter.
.i
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16) Burgerboek der stad Emmerich.
Emmerich in Magistratu 10
Decembris 1801, Heute hat der Johan Conrad Roos aus Nimmegen
5 ein K a u f m a n n , d i e g r o s s e Burgerschaft swonncu und d i e
Gcbïlhren bezahlt.
17) Trouwreg. St. Stevenskcrk Nijmegen. Den 19 December 1790,
Coemxad R o o s , jm. m e t J o h a n n a Ilcndrika M i l d e j.d. Test.
sponsi lilt Patris; s p o n s a c cons. Parent. (in marginc). 1)roclam.
in de Luth. k e r k ; cop. 2 Jan. 1791, Hees.
18)

Trouwreg. Reform. Gemeinde Emmcrich. 1802. Johann Conrad
Roos, Witwer alt 34
Jahr aus Nijmegen, Burger alhier und
Johanna Maria Pann,. jungc Tochtcr hicrsclbst, :llt 21 Jáhren
sind den 5, 12 und 19 t.en Dez.brr proclamirt und d e n 2 2
gusdem cum dimissiorale nach Zeddam zur Frauiing cntlassen.
Trouwreg. Zeddam.
1802 Dec. 23 zijn, op alt. van Ds. J. C.
Kraushaar te Emmerich in den huwelijken staat bevestigd den
WelEdele Hoer Johan Conrad Roosz, heere van den huise Padevoort en Jongvrouwe .Johanna Maria Pann.”
Het huis de Padcvoort, vroeger leenroerig aan het Huis Bergh
werd reeds in de 18de eeuw nicl meer alszoodanig uitgcge\pcn,!
doch werd verpacht of verhuurd. Eerst den 6 Jan. 1804 werd
door den toenmaligen ,Vorst van IHohcnzollern-Sigmaringen, Imer
van Bergh, volmacht verleend op den Administrateur, Mr. H. A.
Van der Renne, om hel h u i s d e PnderJoort met zijn pachten,
horen, het zoogenaamd Sprokkelhout cn een stuk land, de
Geerhoek, onder Zrddam aan hel, Kerkdorp onder het ,\mbt
‘s-Hccrcnberg
gelegen, op tr dragen aan koopman J. C. Roos
e n d i e n s ,,Ehelicfste”, welke opdracht 3 Febr. 1804 geschiedde
volgens Protocol van bezwaar van het Ambt Berg, decl 1803-1806.
Genoemd
huis met omgeving, gelegen t e Vinkwijk bij Zeddam in de gcm. Bcrgh is thans eigendom van het R.K. Kerk4
bestuur van den H. Oswaldus te Zcddam. Sedert 1876 is het
bewoond door Zusters Franciscanessen, die onderwijs geven aan
een op het tcrrcin gebouwde meisjesschool voor lager onderwijs.

19j Geburlen-und Taufregislcr Evang. Gem. Emmcrich 1805 Johann
Caspar Georg, ehelichcr Sohn des herrn Jonann Conrad Roos
und Johanna Maria Pán, geboren den scchtsten Juli .des Yorgcns
urn 3 IJhr und den 14 yusdcm in der Kirchc ,getauft. A l s besondere Pathrn d e s Kindes s t a n d d,csselben T a n t e , d i e Frau
Postsckretarin. Gcisslcr, geborene Christine Elisabeth Pan.
20) Uit de huwelijksact’e
blijkt le. dat dc bruidegom vóór 1829
te Gocb heeft gewoond cn ald. eene liaison had met Engelina
Polders, die tegen het huw., protesteerde, welk protest evenwel
werd afgewezen door Rechter van Eersten aanleg; 2e. dát de
grootouders der bruid heettmen
Johannes Swabes en Petronella
Horste.
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21) Uit de huw.-acte i.d. 23 Dec. 1852 blijkt, le., dat hij ho?lo&
maker te Velp was; 2e. dat zijn vader koopman, met zijn
VMUW te Doesburg woonde alwaar de vader der bruid tolk
gaarder was; 3e. dat het huwelijk plaats had met inmenging
van den Kantonrechter en Pe. dat bij het huwelijk tevens het
op 28 Juni 1852 te Rheden geboren kind werd erkend en aldus
1
gewettigd.
.

De Fadíe vau Rossum,
door E. Rosenbama.

Bij het lezen van bovengenoemden naam denkt men
onwillekeurig aan den bekend,en, of moet ik zeggen be,rucht~en, veldoverste Maarten van Rossum, die op 1 Maart
1528 door hertog Karel van Gelre tot zijn maarschalk werd
aangest’eld, hem van alle gewin den tiend,en penning to’ekennende. Hij is in 1478 te Zaltbommel gebroren en deed kort
na zijne aanstelling de bek,ende tocht naar ‘s-Gravenhage,
dat hij in vlammen liet opgaan, terwijl hij in September
van datz,elfde jaar het Gooiland en het Ndersticht van
Utrecht brandschatte, Idaarmede zijn zinspreuk bevestigende: Branden en blakeren is het sieraad van den oorlog.
Maar als de nakomelingen van d’ezcn v. Rossum moesten
aangegeven worden, zou mlen spoedig uitgepraat zijn, want
Maarten is nooit gehuwd geweest en heeft maar éena
onechte dochter Anna gehad, idie miet stomheid geslagen
was en haar leven op ‘een landgoed bi,j Utrecht in stilheid
beëindigd heeft,
Daarm,ede is geoordeleld over dje bewering van sommige
person’en,. die den naam van Rossem od van Rossum dragen, dat zij van d’en maarschalk afstammen. Wel kunnen
zij aan hem verwant zijn door zijnen broed,er Johan ‘(*die
bï Oda of O,eda van Zuylen van Nyeveld niet minder dan,
1 1 kinderen moet gewonnlen hebben) of door diens voórvader’en, maar met die mogclijkhieid is dan ook alles gezegd.
,Zelfs die bekende R~otterdamsche tabaksfirma v. Rossem,
die uit de Betuwe stamt en wier stamboom vermoedelijk
begint met Adriaan van Ross’em, (die omstrfeeks 1560 tle
Asch bij Buren, dus in de onmiddellijke nabijheid van h&
dorpje Rossum bij Zaltbommel w,xmde) moet in haar
schitter,end uitg:evoerd ;,Stambock van het geslacht van
Rossem, van Rossum‘ en V8ermeu18en”, samengesteLd door
Mr. A. P. van Schilfgaard8e en F. van Rosse.m, bekennen,
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dal de familietraditie e~cner afstamming van het adellijke
gcslachl moet afgewezen wordeu. Een es. van dit in 1020
gedrukle werk bevindt zich in 1tlc1 Kon. 13iblioth~~~~k LC s-(;r:~vcnhage o n d e r no. 901 R 18.
Oók van de familie,die wc ons voorslcll~en hicrondzr te
bel~a~l~~clen, kuunen w e de vcr\\~aillsc:llap niet aanwijzen,
h o e w e l o o k h i e r ovcrc~enku)mst I*;~I li,jtl e n pla:lEs a:lrlg~‘wordt. Dat zou onmiddellijk blij ken, indien de
troffen
bckcnde gencnloog A. A. VORS1’I:l~hlAN van OYEN indertijd gevolg gegeven ha’d aan zi.in \-oorncme% om Iden starnb o o m d e r a d e l l i j k e famili,e tc puhlicecrcn, w a a r v o o r Jiij
gegcvcns v’erzoch t op blz. 32 tlcr ITeraldickc Bibliotheek
1874. Thans mogen de volgendc gcpevens volstaan: om te
bewijzen,
d a t sdelllijke v a n Rossums rce:ls i n d e 14~
eeuw in de provillcic Utrecht gercstigd waren Ier plaatsc,
waar dc stamvader Hillecbrant~ van Rossum d,:r onderhavige famili’e woonlde.
Zekerc G o s w i n o f Gocss8cn v:m Rossarn w a s r a a d v a n
den IJtrNechtschen bisschop; hij komt ill ‘rlc oudste kameraarsrekening der sta#d lilrecht v o o r 01) I)ondcrdag n a
Sint Victor, dus medio October, 1380:
- - - - g h e r e y s t t o t Julfaes, b i o n s neren raet ~311
Utrecht, ,doe die doemdcben code heer Goswin van Rossem daer waren . . . . . f 5.17.8.01’ 18 Oct. 1381 doet hij met’ drie anderzn uitspraak
in hel geschil tusschcn den bisschop en Evetd ,van Essen;
op 3 1 Augustus 1383 is hij aanwezig bij de beleening van
Johan van Jodevelde met hmet halve goed t’en Holte; idem
o p 2 4 M e i 1385 b i j dse bel’ecning van J a n Johansz. v a n
Clarenborc*h mcl ldc Wierser tiende, gelegen in het kerspel van dc Nieuwc Vaart (Vrcc>swi,jk); op 16 Febr. 3386
draagt Ever1 van Rackerwerde
op itl Heler Goessen van
Rossem’s hand, ten behoeve van den bisschop, het rccíht
dat hi.j had op xrlcn tiend over het ‘h,of van Weechle. (zie
,.Registers cn R,ek,eningen v a n h e t Bisdom Utrxht”).
Op 29 .Juli 1430 stierf Heilwich van Rossem..~ huisvrouw
van Wnlter Grauwert, raatihurgcmc?ester
van Uirech t; zit
i\Te’d. Leeuw 1887 blz. 56 ‘en voorts ,,Archicf v.d. Geschied,
van het aartsbisdom Utrecht” dl. X1, blz. 355, alwaar w e
nog lezen: Haec recipitentur die terra empta per IIominum
Decanum W . G r a u w e r t i n superiori partc d c Jutphaes
( d a t i s d u s i n h e t Overein~dc v a n d i t d o r p , v a n het
Nedereind,e gcschieildcn d o o r d e n Vaartschen R i j n . )
Hun zoon Peter Grauwert
wérd o p
Woc nsdág
na Thomasdag 1444, bij opdracht van Zweder van Oos-
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trum: bezitter der heerlijkheid Vuylcop, ten Z.W. van het
dorp Houlcn. De schout van het gerecht van Vuylcop in
hel kerspel va11 Schwlkw,vc*k hectlc op 7 November 14.51
(St. Willebrordsdag des 11. bisschop) SpIi,nler Dirrszoon
van Rossum; hij geeft op ,rlicn dag acte van verkoop van
1 1 morgen land in het gcnocmde gerwht ltloor TAodcwick
de Waell aan Hendrik van ~tlcn Oever. Hierbij was o.m.
aanwezig Hillcbrant van Rossum, dit? dLIS
tlenxelfden
ongcwonen vo~ornaani th:o~g als de stamvader der familie
i n qmestimc. Dicnzelfdcn voor~~a~lm o n t m o e t e n we o p 6,
0~1. 1412., a l s T,orlcwic*k dc W;wll verleid w o r d t m e t d e
l~l~izil~gc Vroncstcyn (loor o\?crgil’tc v a n Hilleh+nntv a n
.Jutphaas, $11 in 11.57, locn Rcvnicr die Mildc, burger van
TTtrcdlt
..cncn doctslach getlaen hcrft al! Hi!d,ebrant v a n
.Jutphacs sage.. die onse b:)rghcr niet cn w a s . ”
Verder ontmoctcii wc l~etlqi der adclli,ike f a m i l i e v a n
Rossum op 11 .Juni 1455. als Ghyshrecnt .Jansz. van Nyenrode zijnc nicht Alcvd .J:lns,.lr. van Rossum verleidt met
dc hrlfl van vier morqcn latds IC Rrleukclcn. terwijl Gooswvn van Rossum van 1192-1-196 l~ndc~omrnandeur is’ der
Rid’dcrliike Duilsc+c ‘OIYIC. Hij komt als mmlanig voor in
1493 hij ‘de vernieuwing wn dru lcell-eed door Hendrik
van Rossem. hasta:lrtl. voor ~rliwrsr la~l~dcriien en tienden
onder Zoden en hvrzwt i n d e Rctuwe ( R e g i s t e r o p d e
lecnaktcnhockcn
van Gelrr ,t11 Zutphen 1’ hl. 310).
Hij sírrft i n 1.704 a l s c o m m a n d e u r der Ralye t e T i e l ;
zijne afbcclclin~ vindt men ;~cWcr in deel T van den catalogus der archieven van de Ri~ddcrlijkte Duitsche Orde.
(bl. 707). Verder zij verwcze11 naar rlc iijst van de goederen
en rechten, behoorende aan dr proosdy van St. Jan, *te
TJtrccbt in tlc 15~ c’cuw. door Mr. S Muller Fzn., waarin
Splintei van Rosscm voorkomt: in 1422 als bezitter van
8 morgen lantls te Houten, in 1 171 met de omschri,j!ving:
dc uno manso in Hontheem... 11 swla Pranric et il capoaes.
T e r w i j l WC ten slotk wrwii7en naar deel TH b l z . 4 2 3
e n 162 ~tler .,TJtrccbtschc Jaarho:~ken.. d o o r M r . TGsper
Rurman. A1~da.w w o r d t gewag gemaakt v a n e e n ooadleel
der Stat’en van I!trecht over ~clcn maat-schalk Melis uten
Enm. d i e zekeren Hill~ehranlvan Rossum in hechtenis
heeft doen stellen (11 Auqs. 1479) en daarbij t,egcn recht
en wet in gehantlcld heleft: ‘de maarschalk wordt dan ook
door ‘den bisschop
'olltslagcn.
Wcliswlar beho,oren de bovcnqcnoemde Splinter en Hille
branl n i e t t o t ‘de a d e l l i j k e fntnilir v a n R o s s u m , m a a r
hunne verwantschap ermede is toch z’eer gol@d mogelijk,

.
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Allaeen het feit,. dat zij vóór 1500 dien familienaam dragen, is reeds van veel h&sekeuis, want het is beker@
dat burgerlijke personen toen sIsechts met dén patronymica
(J ansz.: Dirksz., Gerritsz.) nandeduid werden. In dit verhan’d moet vooral gewezen worden op de xte dd. 7 NOvemher 1451, boven vermcl~cl, waaruit bliikt, dat in hetz,elfde gerecht Vuylcop woonden nakomel’ingen der edele
vrouwe Hcilwich van Rossum en de vermoedelijk burgerlijke personen Splinter Dirksz. 011 Hill~ebrant van Rossum.
Maar, adellijk of burgerlijk geslacht, dme vermelding d’er
talrijkse gegevens uit de schepenen - e.a. registers van
Ys,elst’ein en Jutfaas o m txnt d e Titrechtsche v a n Rossums schijnt niet van belang ontbloot, althans naar het
oordeel van den Heer I,. Calkoen, die op blz. 1-101 van
d,en clfdcn jaar&mq van .,D,e Wapenheraut” handelt over
vertegenwoordigers
het geslacht van Muydcn .-- waarvan
ook te ‘Yselstein wcrtl~cn rfanqetroffen - ‘en dan aldus
aanvangt: ,,Retrouwhnrc en gedocnmctntleerde genealogieën
van sd’e Utrcchtsche geslachten werden, zoovcr mij h,ekend,
nog niel gepubliceerd..... Elkc bijdrage h o e onvolledigl
ook. mag dus als eene aanwinst bq!houtid worden.‘%

Van d,e onderhavige familise is Hillebrant Willemsz. van
Rossum m,et stelligheid de oudste? voorvadler, maar met
gr,oote waarschiinliikheidkan .als zijn grootvader aangewezen worden ‘Willem van Rossum geboren ca. 1475.
Hi.j had twee zoons: 1. Willem, gehuu’d met Hillegon’t
Jansdr.
van Ro’eden of vail Rocyen = van Royen. bij
wie kin’deren, w.o. dan Hill,ebrant: haar man is v66r 1550
overl’eden en haar oudste en jongste broeders hceten resp.
Claes men Anthonis (zie Narorschcr Jg. 80 blz. 193-199
familie van RoJr,en.) 2. Dirck, die tweemaal gehuwd is qeweest. eerst met Christinier en daarna mjet Ariaentgen, Jan
Helmichsdochter. Deze twc&le v r o u w i s n a ii.jn dooid
( vóór 1550) hertrouwd, eerst met Mr. *Jan Huygensz.
van Scerpeniss’e, weduwnaar van Marrichgcn Evertsdr,
daarna met’ Gijsbert Splintersz. van Njenrode (in 1561
komt zii als diens vrouw voor). Van Mr. .Tan Hz. van
Scmerpenisse wordt in eene’ .act,e dd. 16 Februari 1553
medeged~eckl. ‘dat hij omtrent 60 jaar oud is ‘en 24 jaar
secretaris van Yselstein is @weest: in 1551 was hij ook
burgemeester. Blijkens eene acte dd. 10 December 1551
wordt zijn oudendom nauwkeuriger aangegeven op 62 jaar.

,
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Rovenstaande gegevens zijn voornamelijk ontleend aan
eenc acte van 21 April 1552 in het schepenenregister R.A.
652 van Yselstein,, ten rijksarchieve< te Utrecht, waar we
onder letter H aldus lsezen:
!,Hil18egont Jansdr. van Roeden, naegelaten wede. van
,,zalige Willem van Rossen \iuyt .Jult’ics. heft...... opten
,,vu.ytcoop~ gedaen nae inhouden die ondlerteyckend,e c~bp.,,cedulle van ,Jan Huygcnsz. van Sc~erpcnisse, verticht en&
:,mit rerht vertegen van allen erffenisse enz., dat haer
,,mie haer kindcr hy dode Cristirle wylen D i r c k v a n
,,Rossoms huysvron w a s . en insgclijcks mede allet gene
,,haer tot harc gedeelt bij dor’e Willem van Rossom, haer
,,salige man: acngccomcn is geweest, ni’et daervan vuyt,,gesond’ert ,..... daerop is wc~derom .Jan Huygensz. voorsz.
,:als man endc kerckvoochl (d.i. RIS in ide kerk en dus
wettig gchllwd voogd) van Ariacntgcn wilen Dirck van
i:Rossoms wvff was verticht cnde vertegen van Hillmegont
,.endc ha& voocht * voorn. v a n dcrselver erE’feniss$e
,.voorsz . . . . , . . . . . ”
Bovengenoemde Dirck zal wc1 irlcntiek zijn met Dirck
Willemsz. van Rossum. tlic mrt zijne vrouw TCorstyna,
waarbij wcttiqe qehoortc. l~lijkcns cScn tieer. geschontien’
charter 01) Zatcrdacr na Siste...... 151% aan de St.’ Nicolaaskerk Ir Utrecht vier morgen lands t’c Jutphaas vermaakt.
Het charter is een qerc&tshrief van h’et Overei’nde van
dutphaas. waarvan het sc~houte~~~eqcl is afgevallen. welke
brief uit het arc*hief ,der liet-kmctrs+ers van qenoem’de kerk
nfgestaan is sari het rijks:lrc*hief: te TJtrecht: No. 723 der
2@. afd. van de hij het stadssrchicf hewanrdc archieven.
Terzelfder plnatsc ziin ook aanwc’zig ide rckeni‘nqen van
ctedenuteerYlen dibr staten tol rmtv:lnqst van het huisgeld
ca. 1520 (Archief #del- ‘Staten No. .X)\.
Het zijn lancrwerniqe katcrns voor Over-. en Nedersticht,
waartllss&en dc grens liep van Vrccswljk langs den Vaartschen Ri.jn en IJtrecht naar het noorden.
Het katern voor het Oversticht, van 1517 vermeldt in
.Tntfaes (3vereinclc alleen .Tac*oh v:m Rossum. maar in het
aangrenzende Ould Wulven vindrn WC cen D.vrck met ,een
aanslaC van 3 ql.. d e gewonc t~elnstinig v o o r cen flink’e
hofsteldc vol,nens
het katern arlf: ,.op elck ,ooet hups drye
gouden Riinsche
~1.” In den omslag over het Nedersticht
ontmoeten we in ‘t Nccr8crndk van Jntfaes ‘onider de vele
patronymica een Dirck Willemsx. en vc&er met Iden toenaam van Rossum een Jan rn Splinter voor resp. 5 e n
1 g l . : i n h e t aangrenzenlde T,opick ‘en ‘$-Heerengerecht
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van St. Marien: Ff’illern van Rossum 5 61. Deze Willem
komt óók voor achter in het katerntje voor 1319 in de
rubriek Restanten, met h e t o p s c h r i f t ,,dit nab.eschr.
syn alsulken restanten, dairvan tl uer versterffenisse, duer
veranderinghe ~tlcr inwoenrcs cntle tluer enkh nadeel geen
betalinghc ban behhen conncn gecregen.”
Hij iS dus misschien in 1518 gestorven; staat de boven-1
genoemde schenking in dat j:mr door zi,jn zoon Dirk aan
de Nicojaaskerk in verban<1 met dal sterven? Disendse de
opbrengst van het land voor het lezen van missen vtoar
zijn zieleheil?
Dezr rekeningen wckklcn d,en indruk, dat de van Rossums in Jutfaas en Yselslcin slec+ts uitlooners waren van
een grooten familielak in ,dc strrrk van Houten, Schalkyik. Odyk. Vechten en Runnik, want op die plaatsen worden vele ingezetenen me{ den naam van Rossum vermeld.
Dat is ook het geval met de or~rlc lccnrcgisters der Stïchtschc lecncn van Tbrel V,. Philir)s’TT en de Staten, waarvan het repertorium te vintlcn is in ‘de R~echt. Arrhi,even
o n d e r N o . 1 8 7 1 e n de nlphnl~ctische~ Ii,jst v a n vaAlen,
h~~potheekhoudcrs en lecngoc4ercn onder N’o. 1873.
Tn laatstgenoemd register komt cm hcele serie van Rossums v o o r (18 stuks> cn d a a r o n d e r ‘de a d e l l i j k e S t e v e n
WTI Rossum, gehuwd
met .Tosinn van Zuylen voor het huis
Nyvell-. dal- cve11nls d e Mccrnho8eve a a n d e n Meertidyk
lag. maar aan het nn’derc einde. ‘dic*ht hij den T,e$dschen
Ryn. Dc Ianlderijen. beleend aan (1~ andere van Rossums,
Iaqen in Schalkwrk. Hqestein. ‘t G~ov. ‘t Waal, Vreeswyk,
Wvk hv Duurste’de enz.
Tn ‘dezo richting is ‘dus voor veder familieonderzoek
nog wel wat te vin’den. nl z a l het on!lerzock tij’dnoovend
zi,jn : jammer genoeg begint hel schepenenregister voor
Jutfaas eerst 1.577, want aliiders zou ,rlnt vooreerst in aanmerking komen.
Hillehrnnt Willemsz. v. Rossum. die óók voork,omt als
Hillebrant %7illcmsz. n!i~.c van Rossum, is ca. 1525 geboren cn ca. 1548 ,nchuwd~
m e t Steventje .Tacohsdr. die
- - mislei8tlen~d --- ook wel wordt genoemd
,,SPcwn Híll~ehrant v. Rossnms huisvrouw.” NOS? vóOr het mididen Mer
lfie ceu\v is hun zoon Dirk Gehortx. blijkens rene aanklacht. die zijn vader on 16 Nor. 15M hii het gerecht
indient tegen zekeren Mrrtleii Acrlsz. ,,voor 7 stayers ter
cause van den toen van een hort.” Rlijkhaar kan de zoon
nog niet. zelfstandig in rechten nntrcdcn sen is dus nog
geen. 20 jaar. manr hij is to’ch oud’ genoeg v’oor hanideIingen van k o o p e n verkofop cn d u s g e e n schooIjongen
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meer.
Dc: tweode zoon Cornelis is in 1501 geboren. Hij is op
Zonldag 21 December 15% gctuigc geweest van een gegevecht met doo,delijkcn afloop iri c?e herberg ,,de Gulsden
Waeghen” en bij zijn verhoor op den volgenden dag wordt
genoteerd, adat hij ca. 44 jaar oud is.
V e r m o e d e l i j k zijn e r na 1551 mccrdcre k i n d e r e n j o n g
gestorven,
want het volgcndc kind waarvan het bestaan
blijkt, is Thonis, gehoren ca. 1563.
Op hem volgt, Jacoh, gehoren C:I. 1.~65. e n uian e e n e
Bdoc+lter Neeltje,gehoren c a . 1570.
HiIlehranC h e e f t z i c h denke?i,jk i n 15.52 o p d e Meernh,oeve gevcsti&l; ?~kc~~l i
s
c’en ongczegrbd (voorloopig)
huurcontrac*t dd. 15 .Juni 1.552.. ‘dat n
a
vclc strubheling e n e e r s t in d e n z o m e r van 1.556 t o t ccne d e f i n i t i e v e
overeenkomst heeft geleid.
Gedurenitle dezen tijd worrlt dc rx1(:11 ter ,,geschat” ( i n
reA ten aangesproken! o p 21 Maart 15.53 ~door ‘den r e n t m e e s t e r cler b a r o n i e .J:w v a n Rc~+k v o o r rlc bede, Ge
uiterlijk 11 d a g e n ii,q Pasclicn ntocl wouden ?~Aaald, e n
op 9 November 15.53 tloc:r f-lcn secretaris van het gerecht
F r a n s Dircksz., a l s ~cmachti~dc’ van d e n .,camelaer” e n
heemrade v a n het p?ntte?:mrl v a n Ysclstrin. v o o r #de helnsting van 3.5 s t u i v e r v o o r elkcn m o r g e n lands.
Dczc weigcriiirCen van zoowcl dc ?ierlc als het morgznffek?
z u l l e n ongctwijfclld v e r b a n d h o u d e n met- h e t o n t b r e k e n
ecnrr vaste lluuroverccnkomst.Dat was ook het geval mlet
‘t contract, dat Hillehrant IOD 3 .J:m. 15;51 afsloot inet d,e
qchroeders Herman. T h o n i s en Ariacn FJeynricksz. Zi,j
kooneu van hem het rcrht, om vier morgen, gelegen op
dc Mecrnhocve. te moqen ..sayen t o t ??or,en schoensfen”
voor een som van f 94.- . . Van dit bedraP moeten zij de
acne helft terstom? hctnlcn. I:le andere !iclft St. Peter ad
Cathetlrnm (22 Febr.! 1.5.54. lwiclc na11 d e wduwe v a n
Fhex: voor ‘de twce:le hdft moctcn z i j h a a r leen willelrolor
!s<~hnld?>ckerltenis 01, owlwnanc?\ verstrekken. De weduwe
s t a a t rlaii tot. ldnt zij ..,tlie v i e r m o r g e n weyts v a n d’en
Mrrnho(~ff suI?en m o g e n mcnncn”.. t e r w i j l ,.Rossem helocf~dc lden scliocff vry v a n den arker tc Icveren.” H e t
hctreft h i e r JUS cc11 s o o r t onrlrrnacht: ROSSIJ~ doet ben
dec? van z i j n naclitlan~rl cbor nndercn bezaaien m e t w e i t
(tarwe: cn zal het koren maaien cn op scho80ven zetten:
CJI daarrnctlr f 91.-- -, schulrl a a n tic weduwe v a n Raex
aflossen.
Zelfs na’da? cindeliik het pachtc:ontrncl

gebeuren er ldingen,

is onderteekend
Idic hun oorzaak vinden in den on-
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geregelden toestand daarvóór. Zo0 laat de meergenoemde
rentmeester van de bar#oni,e Yselstein onzen pachter op
17 Dec. 1556 schatten voor f 209,lS.-, en doet hem aanzeggen, dat hij geene penningen geven noch betalen zal
aan \Terhoeff (‘den 2en man ader weduwe), van de pacht
der hoeve, tenzij hij, rentmeester, eerst voldaan wezen
zal van dc pacht van de Geveren; dit war’cn landen langs
den Ysel. Ook het- Kapittel van St. Marie te Utrecht had
daargroote bezittingen, die elk jaar in Juli verpacht wer‘den, e n w e l : ‘,,openbaerlick
opten stadhuyse naer voor,,gaen’de proclamatiBn( e n klokluiding)i n p r e s e n t i e 1 van
,,de Heeren gec.ommittteer~den en Heeren Officieren, voor
Schoudt en Schepenen all”.
De landerijen van het Kapitlel wenden verdeeld in de
volgende ,,blokken” :
1. van ‘den Hofkaml, tot rle EiterensCeeg,
2.’ van idem tot de Meulenvliet,
3. van .de Meulenvliet tot <de Papentiend,
4. ‘t Hevitglien,daarin begrepen de @veren,
5. ‘1 blok v. Revith of #de Mccrend,vck tot Kippersluys,
6. v a n i d e m t o t ‘den Kerkweg,
ï. t o t aan d e n Ou’den Slceporen.
S. het Ridderblok, 9. het Geestblok,
10. het leege (lage) Yselvelt
11, de Clinckhoeve,
’
1 2 . ‘de Ommcl~oop \ o f Novilis,
1 3. het Rondc blok, 14. het Sluyshlok. 15. het T,ay,blok
16. het Juffrouw Agnicscnblok,
17. de Mosakker, en tenslotte tic Cryttienid.
In 1620 brachten alle blokken tezamen f 2.390.10.- op:
elkc kooper moest twee borgen stellen.
N a bovenstaan~de mededeclingcnk u n n e n w e o n s d u s
voorstellen. dat Hillebrant van 1~ossu.m in Juli 1556 tic
opbrengst van het vierde blok gekocht had. maar ,o’p St.
M a r t i n i (11 Novembcr’i de eerstc helft d e r p a c h t s o m a d
f 209.iS.- nog niet belaald had: ,de tweedc helft verscheen
pas St. Peler (22 Februari! 1.X57, maar nu de eerste helft
niet op tijd was betaald.’ verviel bli,jkbaar de mgeheele pacht
inrcns. Dergelijke srhattin~xn kwamen toen meer Voor;
blijkbaar ,hodcn lrlc bocrcn toen net zoo qoed tegen elkaar
o p a l s n u . m e t het qcvolg. dat de rjachter, die toch had
moeten leren, on den vcrvaklaq zijllc schulden niet kon
vol~doen. Re betaling lrlrr pncht is lror)r H. van Rossum nbg
djkwiils cenc onmn~~eli~jkhei:l: hii lvor’dt althans mrermalen
121 Oct. 1560--4 Nov.v 1561--20 J a n . 1562) d a a r v o o r i n
rechtelt aangesmoken. Rlaar cven v a a k p r o t e s t e e r t h i j
d a a r t e g e n , zooldat Ide e i g e n a r e s h e m 9 No,v, 1 5 6 2 W?t
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,,ontwaren alle die landen, huis en hoffstede, die hy van
,,haer gebruyckenlde is.... ende dat overmits Kossum zyn
,,pachten op zijn daegen niet betaelt heeft, mer #clat arger,
,,van dat hy hem tegens den ecncn pacht voor ende ,den
,,anderen naer, Idagelix opposerende is.” Wat is daarop
het antwoord van lden pachter? H i j dede voorsz. ontwaringe uyt, opposerende daerthcgens!
Op ‘26 N’or. 1563 verzoekt Juffr. E. v. Lostadt hem, ‘de
redenen zijner oppositie nmd’e te ‘lleelen; de procureur van
H. v. Rossum vraagt dan de beuoeming eener commissie,
Het blijkt dan! ‘dat ,de pacht op St. Petri e.k. geëxpireerd
(vervallen) zal zijn, zoodat ltlc huur op G N,o’v, 1555, in
gaande 22 Februari van dat jaar, blijkbaar voor 9 jaar
is aangegaan.
Op 7 Aug. 1573 verhypothekeert de eigenares aan Cornelis van Berck: de Meernhoeve, de kleine Meernhoeve,
mitsgaders nog 3,5 miorgen Iands, die zij van de vicarie
van zaliger Amelis van Luylen van Nyvelt, proost te
Leiden, claaraan heeft gekocht. Dit was de ‘eerste stap op
den weg van algeheel verlies; d’e ongunst der tijden heeft
ongetwiife1.d *dat einde verhaast. In 1571 heerschte weer
overal de pest (evenals daarvóór in 1545 en daarna in
1603, 1618, en 1636). Maar bovendien zijn in dat jaar
Spaansche troepen meermalsen in de omgeving van YselStein; men zie daarvoor de ,,Bijdragen van het Hist. Gen.”
deel XSV, blz. 141 V.V.
Terwij 10 jaar later (1585) aan de Meernhoeve zlelfs
een schans opgeworpen was, blijkens blz. 176, van de
..Bydragen tot lde Gesch. en Oudheden der Prov.- Utrecht”
door Jhr. d..J. de Geer; de onderzat,en hadden van de
s’oldaten. fdic in die schans en te Yselstein en Renschop
gelegerd waren, veel te lijdIen.
In genoemd werk wordt nanga:mde de Mcernhoeve nog
medegedeeld (blz. 76). dat zii reeds in eene oorkonde
van 1208 wordt. vermeld, als JXrderik van der ‘Are, bisschop van Utrecht, aan het Kapittel van St. Marie te
Utrecht ‘de tien;den lder nieuw bcbouwd~e landen langs de
Lek en de heilde oevers van den Ysel verleent. De hoeve
wcr,d toen hlarrcmuntde genoemd. omdat zij gelegen was
aan de mom1 van Mare, Marre of Marne, een ouden Rijn
tak.. die van het ,dorp de Mrern stroomde langs clen
Mecrndijk naar ‘de T,ek. ‘die toen nog stro’omcle in de bedding van iden tegenwoordigen Hollnndschen Ysel.
On ccnc kaart. door Joost .Tansz. Beelsnvlder in het jaar
í-575 vervaardigd. staat die Mare-stroom nog aangegeven
el1 in 1860 was de kil van <dat vroegere water nog te her-
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kennen in de lage weilanden len oosten van ldeil Mecrndyk. De herinnering aan dien stroom wordt bewaard in de
namen v a n het d o r p #de Mceru, van d e Me8ernhoeve, vau
d e n Meerntlijke n ten slolte ill ,:lcn n a a m v a n het o u d e
gerecht v a n MwrIo b i j ~~c~hlho\~i~n, w e l k e n a a m wi,jst o p
ecl1(: bosc*hac~h~igc streek (10) bij dc Mare.
In 1249 g a f het k a p i t t e l vau St. Jan le Utrecht ;ian
Herman Rcvc i n
pacht,,mansum situm propre Marre
,,Llsc~Ll’
ad Ysel;un fluvium estentlentrm” e
n
itlie ~.g,ii.
,,hoevc aciider Maerne op
YsselWlt,
helant
hij
den
,,RlareLdy&” MLoortle in 1 418 a a n J o h a n
.Over ‘de Vcchl.
Ja:, reeds in 1083 worldt er meMing gemaakt v a n ccwe
hoeve, gelegen aan de rivirr #:Ic Marne, Ijij Kluit in den
C o d e s Diploniatir*us l)ag, 112. J)c Mecri~hocvc i s d u s
w e l ccnc I~islorisclie Iiof’sLc~tlc:~ Overigens zij verwezen
naar b l z . 180-192 v a n *Jg. LXSS van d i t lij~dschrift ( D e
Navorscherj.
Op 27 :-\pril 1590 trectlt Ni<*olxas Petersz. & clen Vogclncr 0)) als cigennar \-an het Innd tlcr Illccrnhoeve; enkele
jaren later doet hij itlil lan(l a:m Jl. v. Rossum ontwaren
(~ojm~gen~. I,:l:ltsL(rctlocmdc wx to’cn dus nog steeds pach1~. Hij wordt 19 November van ~rlalzcIf~le jaar aangcsproken voor 3 jaren huur van WU huis iu ‘de ,jaren 1.57577,
doc+ liet vcrmoe,dcn ligt vo,or 8tlc hand, rl .lt dit ni,et voor
huishuur van hemzelf is, maar wellicht voor een zijncr
z o o n s . Vermocdclijki s sdii: d a n Cornelis gewclcst d i e in
1IiOS in zijn proces tegen Jan. Dz. Sl)yc*ker beweert, reeds
30-35 jareu in dc vrotliqc possrssi t rbcnei- puil I c zijn geweest,
dir acbliter zijn huis qelc~fien wxi; rlil huis laq aan dc noordzijde (lei- Voorstraat met cru ac~lilcr:ritgaiig naar dc muur
van 11 e t k e r k h o f

Dc

200 i-iinsqtil~dcns pct. jaar. te betalen i n
toenacht moet ieder jaar qelevcrrl woxlcn 6 kapoenen (jonge
h a n e n en 6 eendvogels.
Hoogstam-aarschijnlijk
is ~dczc paeht vóór den aflo,op over~enomcen d o o r Airl.riarn Cnrnclisz., o o k w e l Adri’gen
Wyers gcnocmd. (die eindc 1.597 OT b e g i n ‘1598 m e t d e
dochter Nceltje Hillebrauts wv3s gehuwd. Misschien is
huur

i

s

twee t e r m i j n e n : 1 1 Novembcï can 22 F e b r u a r i : a l s
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‘deze o v e r d r a c h t geschieid, toen 22 F e b r . 1598 d e p a c h t
d e r i m o r g e n Oeveren eindigtlc, maar vermoedelijltz a l
een Sder oorzaken geweest zijn net proces, tdal 9 December
1596 begon en waarvan ‘de uitspraak 8 Febr. 1599 viel,
len ongunste van H. v. Hossum.
H i j w a s d e o o m e n vac@ van .iawb e n Cornclis GbysJKl~lYZ., kinderen v a n (;hgsberl \Villcnxz.(van) Schaick
en J annigjen Jacobsdr., clenkelijk eene z u s t e r van Hillcbrants vrouw Steventje Jacobsdr. Blijkb’aarwas het heheer hunner erfportie niet naar den zin van C’ornelis Gz.
hetgeen ~1x3
v. Schaick en ziju broeder Jacob gevoer~d,
met hel oog op de eigen finanti&ele zorgen vau hun voogd
n i e t b e h o e f t t e verwonld’eren. (Corilelis Gz. v . S c h . i s
l a t e r g e n u w d m e t A e l t g e n Jaus~rlr. ; o p bun g r a f , VWmel,d ttloor Mr. P. C. ,Bloys van ‘I’resloqg Prins, staat rlit
w a p e n : gedeekl 1 ldrie lelies 2 e n 1 , 1I ‘een b o o m . In
Jutfaas komt 29 hpril 1,596 ern Hosch Jansz. van Scbayck
voor, die !) Mei 1599 schepen aldaar is.)
Deze wend na ruim 2 jaar procedecrcn op 8 ITebrua,ri
1599 veroordeclirl i n d e kolstcrn cn x3*plicht t o t 11331 iul e v e r e n Jvan e e n i n v e n t a r i s ; niet ollnraarschi,jnlijkh e e f t
hi,i d i t vonnis reeds begin 1598 zien aankomen 8~1~1 to’rn
‘de z a k e n ovrrg&aan a a n zi,i n schoo~~zoon. I n t u s s c h c n
blecl hij op de Meernhoeve wonen, hetgeen bli.ikt uit een
gcart’ch telijk verhoor ~tl~:l. 2.5 Scptctnher 1602. I3i.i ‘de M,eernhoeve is ‘een wagen met veldvruch Len, tocbehoorcude
aan
’ Nicolaes v. Rerck, vernickl CLI daarover - w o r d t o . m . vcrhoort1 ;tle oude
.pachter ; de tegcuwoor~dige pachter was
met zijn vrouw naar TJtrecht (dc Zatcr~dagsche markt?) en
kon ~clus niet gehoond worden.
In 160.3 is op de Mecrnhoeve
‘c’en kl~einrloch tertje Ariacntgen geboren: edoch i n ‘dat pestjaur i s h a a r vaNder g e s t o r ven; de we~~luwc is in 1607 of daarvoor hcrtr.ouwd met Pet e r C~ornclisz., misschien een broodcrl v a n riten eersten
m a n . JIcze P e t e r w o r d t 19 J u l i 1613 cm ,,nacsaet” v a n
Adriacn Cornclisz. g e n o e m d ; m a a r d i t w o o r d h a d toenmsals d e bcteckmis van opvolger i n het h u w e l i j k s b e d .
Misschien hebben Hillebrnnt van Rossum en zijne vrouw
het tweede huwelijk hunner dochter nog beleefd. In ieder
geval leefden zij nog op 7 *Januari 1606, toen hij (dolor Luyt
v. Zevendcr werld g e s c h a t \To’or f 6.15. ,,vcrteerde tosten.”
Behalve het echtpaar hnrklcn ~dc procureurs Peler van
Zanten en Arien van Rheenen mocgeholpen aan deze vertering; ldit worldt u i t d r u k k e l i j k in d e schatC@
vermeld,
misschien wel omdat T. %cvcndcr zelf óók procureur was.
Wij weten niet, waarvoor deze feestmaaltijd is aange-
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richt geweest, wellicht voor een diamanten huwelijksfeest.
hkìir zooveel is zeker, dat rle oudjes een gezegeljden
ouderdom gehad hebben (ruim 80 jaar) en dat zc na dien
&JttJm niet meer in de registers genoem,rl worden ei1 dus
wel spoedig daarna zullen gestorven zijn.
\‘oór we nu een en ander me~tledeelen van hunne nakomelingen, willen we wijzen op ,de eigenaardigheid, dat #de
familienaam ‘in lde eerste kwarteeuw na 1600 verandert
in Rsos. Dit is met ontwijfelbare zekerheid uit verschillende
acten al’ tc leiden! waarvan er eenige zijn, (die beide namen
voor denzelfden
persoon bevatten. Op de volgende blad- zijlden zullen die acten vermekl wordcn, mnnr leer& willen
we er op wijzen, dat deze eigenaardige naamsverandering
niet Op ZiChZelf Staat, maar misschien wel een symptoon
was vau een algemeen verschijnsel overal waar de naam
van Rossum voorkwam (in de Betuwe, langs de groote rivieren. bij Houten, te Veenendaal9 enz.)
In de Jaargangen 1891, 1894, 1900, en l!J33 van dit
tijdschrift wor’tit gesproken over $fr. Hendrick van Rossum ‘die 15 Januari 1650 te Brielle beno:emtl werd t o t
,,sta’dsschruffmeester in ,de groote schonle” op een tractement van 200 pond “jaarlijks; hij zal wel een zoon gegeweest zijn van Adriaen van Rossem, ttie op 24 April
1629 tot schoolmeester te Bommene~de bsenoemd werd.
Men komt tot ciie verondcFstclling, omdat hij reeds 13
April 16.50 vertrokken is uit Brielle ‘door eene benoeming
tot predikant te Rommelde. In de rroedschapsn~otulen h,eet *
hij dan MJ-. Hevndrick ROSCH en ook wel ROS. Volgens
Wd. Leeuw 1890 blz. 112 schreef hij in 1664 Christelvcke Moditntien over den Heydelberghsen Catechismus”:
1 en 4 anker kruis, 2 ‘en 3
zijn wapen was : gevierdeel~d
een jacl>tlioorn, terwijl het hartschil& vertoont cen papegaai’met opgeheven rechterpoot. (het wapen der adellijke
familie is: in zilver drime roNode papegaai~en. 2 ‘en 1).
In 1667 werd hij emeritus; hij cn zijne vrouw gingen
toen te Brielle wonen. De naam der vrouw hvas vermoedelijk Adriana van lrlcr G’oes; zij yas ,j.d., toen hi.j als weduwnaar begin October te Mcerkcrlc trouwde.
H,oe is men tot die afkorting gekomen?, Een ‘bepaald antwoord is niet te geven, maar niisschien is van invloed geweest, dat tde eene zoon van Hillcbrunt langen tijd pachter
van de rosmolen is geweest, of dat diens neef Gerrit CoP-’
nelisz. langen tijd met ros en wagen ten ‘dienste van het
Statenleger heeft gcredNeJl; lvellicht was een der famili:eleden eene door zijn rooide (rosse) haar opvallende persoonlijkheid.
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Dat zou :echter de afkorting alleen te Yselstein verklaren en daarom lijkt mij juister de verondferstelling dat men
gemakshalve afgekort heeft of dat het volgende is gebeurd.
De naam werd uitgesproken als van Kossem cn van
Rossen en werd aldus oob .wel geschreven. (bijv. in uéne
wachtceclulle van de schutterij d.d. 29 Juli 1588, nog
aanwezig op het Raadhuis te Yselstein). Men sprak ~tlus’
bijv. van Jacob Rossen kinderen en aangezien men met
,,Cornelis Leuren woninghe”’ bedoelde het’ huis van CornAriensz. Leur, en de weduwe van zeker,en J~JI, die schout
was geweest, aandui’dde met Jan Schoutmen weduwe, ging
men langzamerhand ook Rossen opvatten als een posses- ’
sieve genitief.
Vanzelf dat men, als de man zelf bedoeld werd, den
2en naamvalsuitgang wegliet en van R,os sprak, en met d,e
vrijheid ‘dier tijden ook wel schreef Rosch.
Zelfs in het eerste kwartaal der 18e eeuw komen we een
voorbeeld dezer naamsvera,ndering
tegen te Utrecht.
Daar wopden 27 Mei 1724, 2 April 1727 en 24 Ma.art
1729 drie kindel-ten geldoopt van Murkus Komyn cfn AMaychj,e
Ros, die echter bij Iden twee~d~en doop Maagje Rossum heet.

Wse laten hieronder volgen het voornaamste uit ‘h,et j
lmeven der vijf kinderen van Hillebrant Willemsz. v a n
Rossum, over wien ons vorig artikel handelde.
Dìrck Hillebrcrntsz.

vnn Rossum.

Reeds vermeldden we, dat hij ca. 1549 geboren is en
dat ‘dit blmeek uit ecne aanklacht tegen zekeren Merten
A,ertsz. op 16 Nov. 1564. Op 20 Nov. 1589 begint hij een
proces tegen Hermen Gooszen en blijkt dan gehuwd m’et
Arialentken, ‘die erfgename is vsn Arris Cornelisz. Spijckcr;
het wapen dezer familie verloont blijkens een nog aanwezigen grafsteen 3 spijkers, gcp!nntst 1 en 2. Dit huwelijk zal wel ecl~ler gesloten zijn, want in 1605 is hun
zo~on Gijsbeert reeds volwassen. Dc smi’d Steven .Jacobsz.
uit Vianlen heeft hem o 4 April van Idnt jaar ijzerwerk
gel’everd en legt 4 Ort. f609 bcslng op zijn Ioon bi,j ‘Claes
Aria,ensz. van Meerlan t? wiens dicnstknech t hij dan is.
Die bIeklaagde i n h e t gedin wordt behalve van Rossum
ook Gijsbert Dirrixz. Ros(ch7 genoemd.
Diez’e Gijsbert blijkt 2 Aug.^ 1618 gehuwd met Marrig,jen
Jansdr. ‘en bij haar reeds wettige gebo’orte, &hebhen; de
kindepen worden n.1. door hunne grootmoeder Metghen
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Will,emsdr., wed. Jan Jnnsz. Minseheen, tot hare eenige
Ierfgenamen bcnoemtl. Een dier kiutleren is hl1 Gijsbertsz.
Hos, diie op 20 Aug. 1636 soldaat is onder k,olonel Pijnsen
vul1
der h en -- besmet met tle toenmaals heerschendq
piest - ten huize zij uer scl~oonn~ocder
Anna Beercntxlr.,
wed. val3 Aar1 Jacobsz., in de Yoorslraat omtrenb ctr?
Visbruggch, ziju testament maakt. Hij vermaakt ;iatl ,di?
s~hoonmoe~der
(dan een huisje aan de westzijde der stadswal, maar uit ‘de hcrroSeping van dit legaat op 29 Dec.
16.37 blijkt, dat hij niet aan de pest is gestorven. Zij leeft
uog op 12 Aug. 1661 eu legateert Ndsu aan twee kimleren
van hareu overleden zoou Barent Acrtsz.
Hij is in 1551 geboren en zijn gehcelc leven landbouwer
gewc’esl. Dit lantstc blijkt uit vele acleu over landpacht,
b.v. in 1601 van ,,De Blauwe Hoef” iu xlen polder ,,de
Hooge Riezeu”.’ to’el)eh,oorell’tle aan Jonker D. de Wscl;
het blijkt ook nit #de schattingen over achterstallige pacht,
bijv. van f 200,--- uati d:en rentmeester Willem Dimmer
op 5 Jan. 1613. Toch wolont hij niet buiteu Yselsteiu,
maar heeft hij zich -- vermoedelijk na zijn huwelijk met
Ju tghleu Gerritsldr. ca. 1373 --- gevestigd aan de Achterstraat (thans Utrechtsche straat); op dit huis neemt hij
21 Mrl 1589 van Laurens Willemsz. uit Jutphaas f 100
hypotheek (afgelost 10 Dec. 1592) cn 12 Jan. 1593 van
de gasthuismeesters van h’et St. Euwoutsgasthuis binnen
Yseislcin. De lautstc hypotheek was tegen ‘den penning
zcslien = zes cen vierde procent, terwijl de rente op St.
Jacob (25 Juli) met f 7.10.--- moest betaahl worden, waar
uit volgt, dat we hi,er met Phiiippusguldens van 25 stulvlers het stuk te doen hebben.
(Wordt voortgezet.)
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De familie van Rossnm
d o o r E. Rosenbmím.
(Voortzetting van Nav. LXXXI - 144.)

Op 18 Mrl 1596 koop,t hij het huis, dàt er acht,er aan
grensde en gelegeu was aan de 1i.z. der Voorstraat, van
Hlendrick Dirrixz V,erwey in Jutphaas; dit, nuis had een
uitgang in de Kerkstraat, ,waaraan de St. Nicolaaskerk
getegen was. Op 14 Juli 1622 neemt hij van den kistenmaker Peter Dirksz. van D,ussel’dorp te Utrecht f 200 hypothieek bov’en #de reeds bestaande, waaruit af te lei’den is
dat zijn finaucieele to,estand toen niet gunstig was. Dit
volgt. ook uit het v,olgende. Op 7 Juli 1619 wil Philips
de Flamengh de paarden van onzen man doen verkoopen,
maar (de gerechtsbode rapporteert, dat ze niet meer aanwezig zijn: ze warsen ,,in den gestichte (het Sticht) van
Utrecht ende daer te halen”.’ Uij deze uitdrukking moet
men bIedenken, dat Yselstein toen niet tot de pro,vincie
Utrlecht behoorde en slechts in zeker opzicht afhankelijk,
was van Hollanld, maar overigens met B’enschop en ~N~ord
Polsbroek e,ene zelfstandige baronie was onder het hui&
Nassau,
Nog bij zijn leven draagt Cornelis >Hz. van Kossum,
met goedvinden der andere erfgenamen zijner vrouw die dus kort te voren overleden was - zijn huis over aan
zijn zo011 Willem Dit geschiedt 24 Febr. 1632 en ldaarbij
zijn verder tegenwoordig zijn zoon .Jan, d’e man zijner
dochter Aeltgen en de twée kleinzoons Thonis en ‘Harmen, die alten R o s heeten.
In de Id,esb’etreffende
acte hleet ‘de vq’der v. Rossum, evenals Idle zoou Willem, maar in den klapper van het betrok3
ken regjster heet hij evenals lde andere kind,eren; Ros.
Deze kinderen zijn vermoedelijk geboren: Gerrit 1.580,
Aellgen 1585, Jan 1587, Will~em 1-590; wij hopen ze later
te b,ehandelen. Het leven van bulmen vader willen we
b~esluit~en met [de vermelding van no’g twee bijzonderheden.
In den zomer van 1604 heeft hij ten dienste van het Statenleger twee tochten in Rrahant en eld’ers gedaan, misschilen als soldaat, waarschijnlijker als vo,erman met ros
en wagen voor. de voorziening met legerbeh’oefteu ; zóó
cleed hmet in latere jaren althans zijn zo’on Gerrit. De ver(lienstlen van deze twee tochten draagt hij 8 Jan. 1605 over
aan Aernt Jansz. v.~d. Goes in afbetaling op cene schuld!
Op 27 Oct. 1605 komt d’e raaf van Hohenlohe, gehuwd
met Maria van Nassau, te giselstein; hij had in 1603 te
Bumn een domeinraad opgericht, waaronder sok YseC
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stem ressorleerIde, terwijl toen ook de classis Buren geYsels tein bevorrn~d werd, waurtoo buren, Leerdam en
howden #en sinds 1624 o.ok Kuilcuburg. Bij de huldiging
op ZomJag. 30. Ocl. waren Jacob ‘en Coruehs Hillebrantsz.
hosclì, benevens ,diens 20011 Gerrit, met eeu spi’es bewad
pend, terwijl Gijsbert Hosch vcrm~ltl wordt zouder wapen,
al les volgens nog aauwezige ,,111o11stcrcedulen”! Eeuige jaren vroeger (26 Sept. 1599j was hunne bewapening bij ~tle
monsl~eriug #(Ier schutters beter cu deftiger: de ccrstg~?noemden hadden toen alle drie een kaetsbalger cu Ver,Itler eeu sijtgeweer (sabel), rappier eii (vuurjroed‘. En in
eene wachtcedulle CU. 12 Dec. 1594 kom1 Cornelis Hzn
Hos zells voor als Luit,enant lder schutterij in het -le
hopmanschap onder ho (p)man Uirrick Cornelisz.
ln de genoemde schutterslijsteu worden, alphabetisch
gerangschikt, de volgende wapens vcrmel~d: harnasch, hellehaert, kaetsbalger, knots, musketh, pieck, rappier, rinocraech, roer, rustingh, slachtswcert, spie.s, stock met yser;,
sijtgeweer, vuclerstaff en verrejager.
Euk~elle namen vragen nadere toelichting, maat- -- won-’
.der genoeg -- voor kaetsbalgcr eu riuccraech seeft het
Mi&lelnIed. Handwoordenboek van Prof Verdam ‘die niet
Wèl vermekit het: caetsc = vervolging van een vijand,
balgen =: twist hebben.

Ilezc z o o n , o,ok Authionis genócmd, i s c a . 1563 ge
bermen sen eveneens boer geworden. Op 10 Dec. 1588 vinden
vve hrm getrouwd met Emmegheu, Petersweduwe.
E’enigc jarlen later --- 2 Juni 1591 - heeft hij teu huize
van de tapster Marigcn %ymonstlr. t!cu 2 1 j . z o o n Jtm
van de ouden Jan Henriaz aan den ïseldijk doodgeslolten;
als het lijk eerst een week later in ‘de kerk wordt gevisiteerd door den drossaart .Jonkcr Genrit de Pijnsen
van der ha en den chirurgijn Sweer van ‘Karvel? bevindt!
men ceue wond in deu linkerarm bij de oksels van omtrent
twvee handen diep. Hoc het met den dader gegaan is, heb
ik niergens gevonden, maar bekeur1 is, dat in idien lijd
zooi’ets vaak werd gestraft met betaling van alle uit het
ongeval voortvloleiende kfosten eu eenige jaren verblijf
buiten id’e’ plaats der misdaad. In ieder geval wordt op 21
Oct. 1.596 zijn vader genoemd als zijn borg voor pachtpenningen, welke borgtocht zijn zwager hrvaeu Cornelisz.
op ld,e Meernhoeve 10 Mei 1599 overneemt.
Hmet lam1 van Anthonis lag onder Achthoveu,. vlak bij de
genoemde hoeve; op 9 Mei 1605 kolopt hij dit land van
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Gijsbert Ciijsberlsz. va,n der Ma&,, maar hij motet het dm
verslonsd Lol; ond~erpaud s t e l l e n v a n I 74.- p,achtschuld
aan #den rentmeesler der baronie M’illem Dimmer.
clenoemde rentmeester laat Y Juni 1606 twee hokkelingen
uil. hel land van ‘I’honis v. Kossum halen en op {de markt
ophangen scii veilen; in Iden afslag welid niet meer gebodlens
dan i? ti.- ten daarom werden ze opgehouden. L)ezelfde doel
12 April 1608 zes ploegpaanden iu besleig nemen voor deu
verkoop; eerst als l’honij;’ zwager Yeter C,ornelisz. op lde
fiseernhoeve cautie stelt, wordt di1 beslag opgeheven. De
zwager zal St. $Jaco,bi e.k. f 45.- b’etalen en op Allerheiiinog ‘eens f. 45.- terwijl de rest der schulfd Op . 1 Mei 1609
zal word’en voldaan. IS het wonder, dat ‘de schuldenaar
obstinaat wondt en #den rentmeesler beleedigt? Deze daagt
hem althans Iop 14 April 1608 -, Idus 2 dagen na het
bmeslag - voor het gerecht wegens ,,injurien”. 06k in
dien tijld was het met gro,ote heeren kwaad kersen eten1
Thonis v. Rossum bekent l.9 Juli 1622, van Jonker
Dirck tho Bosecop f lOO.- geleend te hebben a zes leen
vier,de procent, om daarmede f 70.~- af te lossen aan hert
van hT#esch, #die hem dit bedrag op zijn huis en hof had
verstrekt, terwijl de jonker hem daarop reeds f 200,geleen(d had. Juist een jaar later wor’dt alles verkocht aan>
,Matheus van Sypenese #en daarblij is de vóórzoon C@
nelis Aldriaansz. van Thonis v. Rossum tegenwaordig, omldat ‘ook hij f 50.- hypotheek Op een en ander had ver+
strekt. Dit bmedrag wordt uit de opbrengst afgelost, alsmede f 70.- aan het Heilige Kruis-,gasthuis en de bovenJ
genoemde f 300.- aan Jonk’er van Bo’ecqp.
Men zou meenen, dat onze man hiermee boer-af is en
misschien gaat inwonen bij den vóórzoon of een zijner
eigen kin$deren, maar dat is niet zoo. Op 20 Oct. 1630
wondt hij door zekeren Eerst Gerritsz. vop~ pacht geschat
en ‘op 16 April 1633 betaalt hij de pacht van 5 morgen
lam1 in de Oever’en over de jaren 1633-34 vóóruit met
ssene obligatie op Anthonis Jansen, secretaris te %enooop.
Van dse kinderen van Thonis Hz. v. Rossum leeren we
er ,een kennen uit eene verklaring dd. 17 Juli 1629 vo’or:
den notaris Jan van Vechovlen te Utrecht; daarbij belooft
Ixnaert Thonisz; van Rossum te Achthoven ten allen tijde
voor lde gijzeling te zullen breugen zijnen thans zieken
va#d’er. Deze zoon heeft op íl Juli 1627 van den rentmeest’er lovergenomen de huur van 5 morgen ‘Oeveren;
hij was dus ook leen landbouwer.
Eien 2e zoon was St’even Thonisz. Ros, die ca. 23 Juli
1633 gehuwd is - wonencIe aan dew Ys8e18dijk, dus n o g
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bij zijn vader --- met Aerlghen Hcymeusdr. v. Hagestciu.
tiun huwelijk is gezegenu mcl mmslens J kinderen:
u. ï’bonis, lclic o p
10 Sc@. 1652 nevens Coruelis Mriaensz. HollaMcr voog~l is ~vcr ,,dc h~iiocenle cntlc crcicpelte kitMeren v a n sal. Cornelis .Ltlriacnsz.
Hollander.”
0. Emmeken, ondertr. 14 April cii geh. S Mei 1667 met
J a n Joostten van dc Roy, wertr. van cIrietjeu .J:~nsdr. v a n
OvePdam,
woncn~lc aau dcii Oudenrij íi.
ía. H~erman, gehuwd met ‘I’ciiiitje l{eyersdr., welke vrouw
1 Juli 1688 hertr. met Cornelis .~cr~sz. #de Graaf, laatst
weclr. van Annigje Jans&.
Bsij hei(ie laatstgenoemde huwelijken woonde ;le bruid
op richthoven; Itle’ bevestiging gest:hiedde telkens vo:)r den
magistraat jen daarom ligt het vermoeden voor de hand
‘dat d’ezle familietak r.1;. geblcvcn is. Echter niet zonder
uitzolz~‘eringeli,,
want Herman Stcvdnsz. Ho- laat 17 Juni
i682 leen’ zoon Andries geref. ~tloopeu.
Vlak bij Achthoven ligt (de buurtschap Achtersloot cn
‘en ldaar wo,ondlen toentertijd van IZossmns, die vermoedelijk
slechts in de verte familie waren. %‘e noteerden huwelijken
van Marten Arrisz.,, Griet.je Arris en Jau Arrisz. \Tau l<ossum, achter’cenvolgens op 25 Nov. 1684, 10 Oct. 1686 en
23 Nov. 1690. Ongetwijfeld waren dit kindcrcu uil ~531
gezin. %SJfs ontmoeten we op rle Meernhoeve weer cen van
Hossuni: Slijntj’e Sweercn v. 11. ondertr.
23 Mei 1691. met
Aert Jacobsz. van Royestein, j.m. op ‘de Merenhoef. Zij is
LG ,Sept. 1714 ziek en benoIcmt ltlan voogden Iovcr haar na
t,c lateu kroost; in lde acte, ‘die op genoemdc IloI’stedc is
opgemaakt: wordt zij nog huisvrouw ~geuocmtl.
J a c o b Hillel~rantx. van

Hossrrm.

Dlezc zoon, geh. 1565, heeft 8den landbouw niet geheel
vaarwel gezegd, want 27 *Juli 1608 heeft hij bij de verkooping dier gro’ene tienden van het Kapittel van den
Dom tfe T.itr,echt het 2e blok in ,,de Ho’oge Biezen” gcpacht voor f 100, maar vend,er was hij eerst korcnm,olenaar men op gevond,er,den l’eeftijd veerschipper.
Hij is ca. 1588 gehuwd met Anna *Jans en won hij haar
twee zoons .Jan en Adriaen, geb. ca. 1590 en 1600, cn eene
dochter Aeltgen, ‘die ca. 1653 te Langerak is gestorven.
Hunne mo,eder- kennen we uit eenfe acte dd. 1 April 1594,
lvaarbij Iclle erfgenamen van Jan Hol of HolI. .een huis
op Id,e n.z. der Voorstraat, naast den ,,Gul?en Waegben”,
verkoopen aan *Jan Dirrisz. Spijcker, die later vo’orkomt
als gehuwId met LMerrichjen,
mede bene dochter van J:~JI
Hol. BIehalve Anna en Aelken Jansdr. waren op 1 April
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í.594 present: Adrvaen Ja~sz. Hol en Dirrick Jansz. Reyen
als man vatt Jant;ichielt .T:tns~dr ; de andere dochters Merric*hjen. Jactgen en Trijntkcn morden niet genoemd, vertno~edelijk omdat zij nog tninderj:tri,q waren.
Annn .Jatts heet ca. 1640 Ann:t .Tapcn, denkelijk naar
haren muit. Zij wp ongcmakkc!i,jk van aard en haar
whlvrict-stl
dwt1 bliikbanr niet Yoor haar onder. Herhaal~dclijk zijn zi,i ittgcwikkcl~d in nro~~~sscn, meest over beleediginneti. 200 heeft zij in Juli 1620 de vrottw van den gere(*htshode .,nchor~rf cn~rlc cjesrtocrt met ‘veele lelicke blaschemie-,ett entlc Inslerinyltc~. ?lic otn der ecren wille. worr?,cn verswc<sen” ; ,dr, tnat~ tlcr cisclteresse verzoekt daarom
,rl:tt ,de geclaaqdc vcroordecld zal worden ..te compareeren
i n $espannen vierschaer. h:trrcvocls, v a l l e n d e op haer
knven. revoceerenfla met IttvIrler slcmtnc time gesproocken
injttrien. vrrrlaremle. vqn 11~s eyschers hupvrouwe nyet
i-e weten als cer en deucht.”
Dat .T:fcoh tno!cnnar is. komen we te weten idonr een
onaeva 1 on mden wit1 imoleii (on den zuidhoek der stndswal\ on 5 Febr. 15c)l. ~:lcs nam, drie uur: ‘de looper (een
der molensI-eenrn\ is ~doormidien qebr’oken en het rechterbeen v!tn een kncc:ltf- is zoo’danin bekneld. dat het ,,mit
sapen bij lrl,en surgiin affgesci h” m o e s t w o r d e n . Daag%
~dxtrn:t wet:rl om. Jacob van Rossum. knecht van ‘(den
nncht~et-?j Philins R1:tnck~ebijI. o v e r het ongeval g e h o o r d
,en d:j:lrbii hliikt hij 26 inar ottld te zijn: na het ongeval
bar1 hij Idett molen .,.uyt den wint geschooven ende ont- - - sevlt.”
In 1 Sc)!) is hij zelf mol,ena‘rI-shnas;
hii pacht Clan van
tlett r(antmeestcr ‘der baronie den rosmo18en .(waariti e e n
txt:trtl voor de bewee’ing zorqdc\. sl:tande on de stadswal
bij rlr. Ret~sr.honnernoot.1.
vlak hij den windmolen. We
weien lrlit u i t cene vor’dering. die de w e d u w e des pentn’eesfet-s on 1 Febr. 1610 tc~~ptl hem instelt. Hi,j is dan
nol ruin1 36 nonl valt ltle n:tr*ht sc+uldiq. maar zegt, daar
voor ..~~li~e ftuitatt tien vttn , ‘dr titntnc*r*tnie van
groote
warcken. hii Inent voor den rrnltnr. vcrschooten” :tan hem
ovetxxleveiid te hcbhcn en, rln~ niets tnoer schuldig te zijn.
De molens werden rcqcltii~il~q ti:t.dczieti Com oiigelukk’eti
ais i n 1.X41 te voorkomen 3) en bii zulk eene octtlalre
insnec*li,e on 22 Oct. INX hliikt .Tnmh van Rossum nog
mol~en:lar le ziin. maar i n 1606 i s hii w e e r ndjunrt bij
Pltilins TilanckmebiiI. TAIIQ houdt hij .dat tïiet nit. want
8 .Tuni 3608 nroceedeert hii met d(>tt baas over heleedïgingcn.
De zaak wordt exrsl 14 Sept. 1609 beslist en aacob moet
,.bidden Gordt, trte j u s t i t i e ende d e n eyschers, Indien zij
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;dnler nrescnt w i l l e n wesen, o m v e r g i f f e n i s ” ,en f 12.--voor irl~e nrmen storten.
Evien slecht eindigt 1 Anq. 1617 eene strafzaak wegens
‘den verkool) on (Je Tantsle kermis van onvrracciinxlenwijn:
rcml~oi~rzcc~rin~ v a n alle costcn c n d c :h00vendp31 3en
de armen in ,de hussc opt stndhuys f 4.-.
Dat hii tenslotte veerschinncr rse\vor,rlen is. kan een qerolt wezen van zijn wonen aan #den haven. Op 4, Juni
1593 hard hii aldaar van twee scll irmers een huis gekocht,
ldat hij 24 Juni 1594 schijnt omgeruild t,e hehben met de
woning ,evcnecns aan den haven. van 5annid~en Aelhertswerluwe. ldie hem bovendien f 100 hvnotheek ?I 6 proc,ent
on ;dit huis geeft: ldeze schuld is afdost ‘19 *Juni í60.3.
Rliik,ens e e n e a c t e VWI 2 1 Febr. 1595, 1a.o d i t hui’s hii
de w o n i n g van PI]. Rlnn kehiil eu hovcndicn s l a k h i j
de l)ei,dc molrns: cen ‘drr helendcnd~c huizen i s v o l g e n s
eenc acte ,dd. 22 Sent. 1623 vel-nirx:twd en 3rnagt den naam
Sliick~enhorcli. 8rle l a t e r e r.k. kurk.
.Jacoh Hz. v. Rossum liet on 22 Nov. 1629 zeer nekwetst
le held en maakt ziine uiterste wilsheschikkinq.Allereerst
vermaken hii en ziine vrouw clknnrl~r :.,recinroce de IISIIfruc.t ,en’de lijftocht van alle h arc goederen”: voorts i,egabeeren zii aan ‘de twee kinderen van hun zoon ‘.4’rlriaan en
aan ldie twee ionqste kinderen van hun zoon .Jan f 200
e n 4 slaanlakens, t#erwiiI .Tnn’s odste z o o n H i l l e h r a n t
kriid: f 200.- haer b e s t e heddc. ori Kn n a e z e s slaeplnkens. ‘ren 8dekSen. twe oircussens en z e s slopen. Roven‘ d i e n hare veerschuvt m’et zijn tocbchorcn ende h a r e
ncert m e t ziin qerevd e.” T!it #deTe making blijkt. Mnt
.Jncoh meinrleliik vecrschinncr ( o n IJtrechtl g e w o r d e n e n
vrrmoe~drliik tot welstand ,gekomen w a s .
Hii is arm ‘de ernst& kwetsuur .niet overleden. wRnt op
2 6 ,Mei 163.3 v e r k r i j g t hii ccne vor’rlerine v a n f 6 0 0 on
Erents J-Jarmansx.: ~1s #deze vordcrinq o n 2 4 Oct. 1 6 3 8
wordt opgexeed tegen Mei 1639. heet ,Jacohs vrouw ‘Anna
~.Ja~e~~ Ros. en als zc 13 .Tuni 16.79 aan Corn Sansen Co,vman
monrlt vlerkorht. wordt de vrouw wc~duwc genoemd. Zij ïs
in Nov. 1641 aanGeziq hii ,den roomschen doop van een
kl~einkind en h e e t ,dsn: A1ln.1 Joh~nnis vd,ao Jamep R o s .
Vermoodeliikis xii kort voor 1658 overleden, dat zbu
men althans onmaken uit cen inventaris ,dd. Januari 1658
van golecleren. ~nalrrclntcn Srloor n~eu kleinzoon Hillehrant
.Jansz. Ros: waarin onder de schulden de volgende post
voorkomt: r+e we#duwe van Andries rle Rrurn comt. van
peelevert rou-laken. als hestemocr overleden was en mdeselvc
._
rest -noch f 6.-.
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ucm Rossum.

Zij is ca. 1570 gebor,en en 11~1 u. geheele leven op de
Neernhocvc blijven wonen. Want tIlen haar vader, oud
en <tIer ‘dagen zat, afzag vau pachtvcn~ieuwing, nam haar
man (misschieu tegelijk bij zi.jn huwelijk) de zaken over;
01) 28 iiug. 1598 waren zij ‘in ie:ler geval gelrOU\Vd.
De man is vermoedelijk in 1603 aan de pest gestorven,
idic t,oen weer rreesrlijk woedde. Op 8 Jan. van dat jaar
had hij nog ,een contract gemaakt met Henrick Prins te
Woerden over de huur van ccn Iro’omgaard; dsar,over
wordt 19 Juli 1613 Necltje‘s 2c man aangesproken.
Gedurende dit proces wor~:?t van t1e11 ,,voorsaet” Aryaen
Cornelisz gezegd. (dat hij es geweest oen .slecht cenvoudich
huysnnm, nretten welckcu )clc ~vsch~~rs hebben omme gesprongen als ‘de catli mettc muys.”
hltUSSckl1 was DDE Meernhoevc
verkocht en ‘daarbij was
‘eene kwestie gerezen, wanrhi,j ook tl’e pachter betrokken
was. Op 7 Mei 1614 w01d t hii daarom ‘op vraagpunten geIwond en deelt dan meite, 36 inar oud te zi,jn en omtrent’
zes jaar ltle hofstelde aehuurtl tc hcl)ben van h.et kinder-’
loozle echtpaar Clacs Pctcrsz. van de Vogelaer en Maria
van Ri,in. eerst weduw~e van Johan v. Rerck. *) (catalogus
van het Archief te Utrecht, S;lpplemcnt No. 177).
Pleter Cornelfsz. zien we in ,rlen zomer v a n 1 6 1 2 e n
1620. optreden als nachter van de ticndell van iden J)om,
terwijl liij 8 Aug. 1619 aan Mavken, de weduwe van dan
Stlevensz. J?ibbouts, f 600:-~- ldoet opzeggen, om ldie overeen-,
komstig ‘den hvpotheekbrief af te lossen; deze afbetaling
heeft 22 Mrt 1620 plaats.
Vermoedeli,jk i s h i j k o r t ‘daarop gestorven: Tn 1 6 2 1
heerschtc 1t1c pest welder en wanrschi,jnli~jk met het oog
op ‘deze ziekte en om het overlijden van haren stiefvader
maakt #de vóórdochter Arincntkcn haar testament op 21
N’ov. 1621. ’ Zii i s #dan 18 iaar om1 jen b e n o e m t h a r e 2
halfzustlers tot ‘mliverseele erfgenamen., Deze vófirdochter
is op 28 Juni 1628 op hlet stadhuis orxlertrouwd met Willem Ghijsb~ertsz. Verhaer, jm. van Werkhoven.
N’eeltje Hrlr. v. Rossum hc.:ft baren 2en man nog rlinstens een kwarteeuw overleef~ti. Zij is onder clen naam
Cornelia Hillebrantsdr. Ros getuige van den r.k. doop van
het 2c kind Petrus van hare dochter Steventgen Petersdr.
(S Maart 1645) ; ldeze dochter was i:] F ebt-. 1630 geh. met
*) Hare familie is een .oud en aanzienlijk, doch thans uitgestorven geslacht
van dien naam te Utrecht”, zie Kronyk HM. Gen, Utrecht 1859 bl. 178.
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Heynldrick Petersz., van Roos en 27 Ikc. 1639 VOQI- {de 2e
maal met Eybert Hendricksz., j.,n. wone1~1~ op Ockhuysen.
Tot op hoogen Ieeftij’d houdt N’eeltjme de teugels van liet bestuur der ho’eve in handen, hetgeen volgt uit eene acte dd. 16
Maart 1637, waarbij dte erfgenamen van lrlen kapitein ‘Cornelis van Eyck en 8diens huisvrouw Merrichen Thomas,dr.
aan haar f 800.-- doen opzeggen ,,aIs dcselve van hen opseggws op renthe is hebhenrle, omnic 8tli8c aff te leggen
mette verlope renthe van #dien? we teneur van ‘de willecoor
daervan zijnde” (= overeenkomstig den inhoud van den
schuklbri~ef).
Volgens h,et grafboek der Ned. Herv. T<erk had ‘Egbert
Hsenldriksz. in de zuidergang dezer kerk een g’raf, genurnmeix 114, waarin o.m. hegravcn zii ti: hijzelf op 10 Maart
1673 en zijne vrouw 24 Febr. 167’1?, ~tlns juist midden in
8rlen t i j d , d a t d e Fr;ms&en cn IIIIIIPC bondgenooten lrms
lam1 voor hlet grootste tlccl v~rovcrtl hadden. De legeraf~tlle~elingen #(let- Franschen hicldcn ook in ‘de prov. Utrecht
op leenc ~ruwelijkc manier huis en mwr bepaald de streek
ronldom YselsPem e n M o n t f o o r t had v a n d e n bórlóg t e
lijdren, omdat zi,j min of meer in tic gevechtslinie lag.
OuId~ewat~er w a s 11.1. door het Sl:rtcnlegrr bezet, terwijl
Woerden eerst ~tloor tic Frans~*h~u ingenomen was, toen,
weer verlaten (11 Jtlli í672! CII ‘daarna weer bezet van
18 Stept. 1672 tot 7 NW. 1673.
,’
Montfoort- ‘en Yselstein wcrdcn in ilen zomer van í672
bezet e n haldden m’et h e t omligp!wd l a n d v e e l t e lij&n,
waarvoor ‘men raarlnlrqenkan .,Toonecl des Oorlógs” IT
218 en TTT 29. het Historisch Vcrha:11” door Mr. Rernarldi
Costterns hlz. 206, Riildragcn tot ,de Gesch. en Oudh. der
prov. Utrerht blz.’ 177 en t8eiislotle ,,‘t Verwerd Europa”
door Mr. Petrus Valkenier 111 633.
1
Het ligt ‘dus voor ‘de hand, Egbert Hcndriksz. en zijne
vrouw te rekenen onder de vcle.slachtoffers
der Pransche
tcrr~enr in die streek. Missïhicn vinltlcn we later gelegenheild, de verdere familie Ros IC 1)ehandclen cn dan zullen
we z i e n . d a t o o k n o g amlerc iamilieleden m e t h e n i n
die treurige onderscheiding deelen.
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Het geboortejaar van Anna Roem& Visscher
in verband met andere dateeringen ín vroeger tijd.
EBenige jaren geleden heeft Dr. lbssmann hij de uitgave
van enkele gedichten vau Anna Roemers Visscher 1 j Ge
kwestile van haar onzekeren gel~oortedatum uitvoerig hespraken. Zoonls men weet,. nam de traditie daarvo~or het
jaar 1381 aan (haar ombers waren Februari 1583 ondeP
trouw<1 en waarschijnlijk in Ma@ 8daaropvolgend
getrouwd). Ik ,Roevcr was in 1883 hiertegen opgekomen, in
zijn ,,verjaard verjaarsfeest” 2), cen aanval via Reets bl)
Alh~erdingh Thijm; hij meende dat het 1*583 moest zijn,
~tlaur haar raider in Juli 1,587 cen lijfrente-brief voor haar
gekocht had, waarop zij vier jaar oud heet te zijn (overigens was ldie brief pas 3 Fehrunri 1588 bij de Staten van
Hollaml ingeleverd).’
T’erder kwam Usger :l) nu4 cen haudschriftje van Huygcns. wal naar zijn mcening 11~ Roevcr’s stelling bevestigde,
eeu Lntijnsche afsch,eidsspreuk. waaronder staat: ,,Anna
R.Y. sexagcnaria” (2 Febr. 16X).
Tierecht vindt Dr. Rossman, :ils hiermee haar veijaardng
bedoeld is, wat hij wel ~~7:Iarsclli,~~lIijk?
maar niet jlewezen
acht: ‘dit leen onvol~doendc hcw~js? e v e n a l s d a t v a n De
Rolever men besluit, zoolan& r geen rleugtleIi,jkcr argumenten
worden hijgehrach t tot handhnvii~g der traditie, die haar
hij haar overlij+den op .6 I)cccrnhcr 1651, 67 jaar oud
noemt: ‘hierin lieg versterkt doer ‘de verzekering van
Anna’s zoon Roma:m vau Wescl die zelf verklaarde, dat
zijn moeder in 158~ gehorcn was, cn van ‘Gerard Rrand.
Intusschen l a a t nr. Kossm:mn 118 ziju eigen standpy!
le ~bevcstigen, zo0 a l n i e t rh9r positicvr hcwi,jzen,
toch .rloor te wiizcn op an:i’ioge gcvallcn, die óf vaststaan;
versterken.
óf waarschijnIi,jk z i j n er] elkaar \v:dcrkcerig
Ik meen nu enkele van dien a:lrd te kunnen aanhalen,
waaruit een vast gebruik in znkc leeftij(-Isnbnduiding
sp’reekt en wat - ons in ~:iuhicusc gevallen een richtingwijzer tol oplossing kan zijn.
Vooreerst 7au ik dan willen \vi,jziall op Constantijn FIuugens, wiens jaartallen vaststaan: geboren in 1596 werld
hij naar ons spraakgebruik kop 7 Nlovember 1684 achten1) Dr. F. Kossmann, Gedichten van Anna Ro. Visscber, ‘s Qrav. 1925, blz. 49,
2) Oud-Holland, 1883, 1, blz. 240.‘43,
3) Oud-Holland, 111, blz. 162,
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tachtig jaar. Dan schrijft hij echter een gedichtje 1); ,,Aen
mi,jn kinder o p mijn S9e ver,jaarclag.”
Ten tweede zou ik hier het geboortejaar van Coenraad
van R~eiiningen willeu aanvoeren; wc staat (dit niet geheel
vast, ~tloch er zijn verschillende redenen om het op 1622
te stellen. ‘tIat dan ook ,mt d sver v r i j a l g e m e e n aan-’
genom’en werd.
Toch maakt l-ruvgens .,17 Mav 1681”
een gedichtje op den 60sten verjaardag van den Heer
Van Reuniyen:.,Ses crnyskcns op uw kerf, enz.” 2). Men
zou natuurlqk hieruit knunen opmaken, dat Van Reuninde argumentcu vóór 1622 pl’citcn, 3) zien wij dit liefst als
‘de argumeriten vóOr 1622 pleiten, 2) zien wij dit lietst als
een analoog geval aan het vorige, wat ook weer tot verst)erking van het jaar l.%l als geboorte-jaar van Anna
R. Visscher kan dienen. Het stillijnt in dien tijd gebruike:+
lijk te zijn geweest, iemand een bepaaIden leeftijd toe te
kennen aan hel begin van het jaar, waar wi,j het eerst
aan hlet eind daarvan doen. Een ambtelijke bevestiging
voor uleze opvatting kan men nog vinden in de Rrieven
van Dewitt 4) waar gezegd wordt, ‘dat niemand cen Irooge
militaire charge mag bekleeden die niet ,,den ouderdom
van 22 jarel gepasseexl ende sulcs in haar 23e jaar getredeu soutl& wes,en.” Dc a a n d u i d i n g ,,22 j a a r end” w a s
blijkbaar niset voldoende om te kennen te geven, dat de
22ste rejaardag achter den rug was.
‘Fcnslotte zou ik nog kunnen wijzen op liet feit, d,at
Rihlerdiik (geboren 9 Juli 17%) iu h e t
.,Alhum studioserum Lugd. Rat”. ot-, l!N Mei 1780 wordt ingeschreven
als 21 jaar oud. Doch *het is bckeud, dat hierin vele onjuistheden staan, en mogelijk hield men rekening met het
feit, dat hij 21 jaar zou zij1i als ìdc colleg2.5 een aanvang
e+-**
namen.
0ngetwijfeld zulleu de gcnoemdr voorbccld~en m e t v e l e
t e vermeerd~ercn zi,jll. r l o c h deze m o g e n voorIoópig vólstaan om (de vcrmclde traditie te versterkten.
C . W. ROLDANUS

1) Gedichten (uitg. Worp), VIlI, blz. 344.
2) Gedichten (pitg. Worp). VII, biz. 264.
3) Zie mijn proefschrift .Coeur v. Beuningen”, blz. 264, ‘s Gravenh. 1931, blz. 3.
4) Brieven (uitg. Fruin-Jap., IV, 213).
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De f~mllle Wittebol,
door W. A. Askamp

en J. G. A. vau Hogerlinden.

3R. Clasina A b r . W i t t c b o l ggcdoopl 23 -4pril 1724 te
Hazerswourl’c, g e t u i g e Anneljc Clacsse T,angenbent. H e t
kind ovlerl., liever gezegd, aangegeven ter bcgraving 22 ‘M’ei
1724,
.
41~. Clasin:i Abr. Witlebol gctloopl 9 Dec. 1725, dezelfde
getuige. overleden 17 L4pril 1726.
5R. ClnsinaAbr. Wittebol qedoopt 30 J;m. 1729 getuige
RIaarljme Pietrrs Wittebol. Dit k i n d t e r begraving a a n g e geven 26 Jan. 173.5 on~der ldc classis van f 15.
TIlel gezin v& Pieter Abrahamsz. Wittcbol.
IC. Pieter Abrahamsz. Willel)ol,gedoopt te Hazerswou<IC 11 Juni 1719, huwde aldn3r 6 .\ug. ‘1752 met Elisabeth
Huseen ui 1
Orsoij (Ruhrgehietl\e n werd 8 S e p t . 1 7 5 2
a l s poower t e Haarlem gc~%l, e n vestigde z i c h o p d e
T<lcinc Houtweg: oostzijYlc. h i j w a s b e z i t t e r v a n eenige
SChelJCIl
wa:lrmede hij regelmatig turf uit de vernderijén
ziinper familieleden. naar de groote nlaatsen als Leiden,
Haarlem. .4iL\il?sterrlam vervoerdc. Zij hadden twee kinder e n sen w e l
2~. Antic Pietrrs Wittebol. ~~c:loon! 16*Mei 1753. Getui,@
Maria v. ‘IiVilli~en-~~7ittehoI. Zii overlesd a a n d e t e r i n g en
werd 14 Sept. 1771: on,ler clasis van ff 6 in ‘de Nieuwe
Kerk. in ‘eigen graf, te Haarlem begraven. Zij was ongohuw&
3~:. Pile1.q Pietersz. Wittcbol g e b o r e n t e H a a r l e m 1 4
Maart 1758 huwde 4 hug. 1782 met Hillegonda Willemse
j o n g e dochl,er v a n Zwarlslui,js t e Haarlsem.
De vader. Pieter Ahrrlhamsz. Wittebol sterft 25 Mei 3792
Zilekt,c verval van kracht. Rvqrwrcn in de Nieuwe ‘Kerk te
Haorl~em 29 Mei 1792. Rechten f 15.
De mo80rlcr EQsaheth Husscn: sterft 77 iaar oud, 8 Mei
1798: en zoonls h e l grafhoek m e l d t : Z i e k t e ,,KoortsenR
R,echt8cn f 30. Rcgraren Niruwc T<crk t e H a a r l e m 1 2 IMei
1798.
Het Gezin van Pieter Pieteixzoon.Wittebol :
Z00:11s h0ve11 ,gemeld is : wt~~l hij IC HiTrIem geboren:
1~1 M’aart 17.78 ‘ e n hnwrlr 1 Aus. 1 7 8 2 m e t H i l l e g o n d a
(on nnlrlferc plaatsen Hillctie! Willcmsc: 4 kinderen:
In. Abraham T’iet,ersz. Wittehol: geboren 8 Sept 1783
*) Op 12 April 1700 huwt te H. : Arept Ptz. Kraenhoorn (wed. v. Jeannetje
Dircks Wittebol), met Antje Arijens van der Kraen en blijkt Jannetje dus
voor 1700 overleden.
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‘en 1-1 Sept ,d.a.v. gedoor) hij huwde 6 Mei 180-1: met Corlielia M e n s : jongc, ~tlochtcr gcborcn 2-1 Jan. 1 7 8 3 e n 2 6
,Jan. cl a.v. tc Haarlem gc:loopl. Haar ouders waren Gerrit
M1e11s ‘en .Johanna V:III ílel1 Antlcl : hcitlen g e b o o r t i g v a n
Haarl~cni : zij waren ~:Inar ~~~‘l~uwl 8 .Juni 1778. Volgens
het 1 ijk- of grafhock, wiin:lenzij Oudegracht W. 3. No. 1 QO
2D. L\nli~e Pielcrs Wiltcbol: ~el~orcn 9 April 1 7 8 5 , g e doopt 10 .ivril d.a.v.. gctuigcn hicrhij Pieter Abrams Witkebol en T,ijslxth Husst~l. Zij huwde n:í 181 1 met Jacobus
WCveringli
,cn slicrf 1 Fcln
18 16 tc Haarlem.
ZTI. Elisalxtli Pi’elcrs Witl~~f~ol : gchoren 18 Sept. 1786:
2 4 Sept. ~t1,:i.v. qeS:lool)t.. wa:lrl,ijd c ,grootlouders P i e t e r
.Un.:lhainz. Wittehol e n Li,jsic FTussc~, rloopgctuigen waren
Zij huwrle met Gerrit J:~nszoon van Dirscn te Haarlem.
-ID. Pieter ~Pietcrsz. Wittehol : gchorcn 5 Sept. 1788 *gerloopl 7 S~ej)l vtl.a.v. tloor~gcl~iiget~ Viclcr Wittehol en Elisehet11 Husscn: Hii lluwrlc 3 Kiev. 1809 met .4agje of A;gatha
.J;qer:? geb. .7 Nov. 1788 te H*tarlcm; waar haar ouders
2 7 Nov. 1781: sen noen~:len zicll ,Jnn J a g e r , j o n g e m a n
u i ! Hsnrlcm CII Nwli ic T\I~~I~~~(:IIII~R~cI~s,
jonge dochter
u i t .4msl~et~d:m. Dczc Pictcr Wittebol, h%d cen schildersw i n k e l ill dc S~~:~a~~~~~~o~~dcr-st~~.
CII overlcc~r~ w a a r s c h i j n - lijk 23 Aug. 1848.
Zij11 ~arl~er Piclcr Wittcbol gel). II Maart 1 7 5 8 : s t i e r f
3 April 1790: ziekte tering. Rcrhtc~~ F 3.
H e t gczin Abraham Pidcrsz. Wil tehol.
Abraham Pietcrsz. Wittehol qch. 8 Sept. 1 7 8 3 t e H a a r ICIII. gehuwd met Cornvliu Mrns. h~~dtlen -1 k i n d e r e n :
íE. Piletcr Willem Wittcl)ol ~eho~‘en 1 l .Juni 1806 en E2
JLmi gctloont: zijn gro:)tmoCSdcr Hill(xtic Willemswas dóOphefster: H i j I~uwrlc met Corncli:~ Xf:lrie Wolhers, weIke
~eborcn w a s 2 . 5 NOY. 1803 te Hecmste~rlc: (trouwlatn
13-6 1 Km\ Cl1 Cowdi;l Mari:l Wollxrs óvcrleed t e
Amslwdam 15 Ik. 1 8 6 0 .
Piem Willen2 Wittel) was Dircclcur

der Cellulaire Crcvangenis te Amstcrrl:unl ~111 o,vcrlccd aldaar in .Jan. 1869.
ZE. Gerrit W i t t e h o l : gchorcn 23 .Tldi 1 8 0 8 en 31 .Juli
getloopl waai-hij als getuigen TunqccrIden S a r a l a F a i l l e
en Gerrit Witlel)ol: (Dit cchtp:~;1r is ons geheel onbekend
gehlmevcn : inlichtingen zijyi ons xccr \~cl#orn).
Gerrit Mbtebol (het kind) overlr& a a n de k o o r t s : 1G
M a a r t 1811 jen w e n d 20 M a a r t i n d e Groote o f O u d e
Kserk begraven.
FE. HillegoudaJohau n a Wi ttebol (geuocml n a a r d e
grootmo&ers) gebsren 1 3 *Juli 1 8 1 0 , g e d o o p t 2 2 J u l i :
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doopheister Hillctje Willcms: weid. Wittebol, overleden
te Haarl,em
14-12-1839.
4E. Elisabeth Marie Wittebol: geb.,
: Gehuwd
9 Febr. 1848 te Haarlem met Cnristiaan van Amstel.
Lij overl,eed
.in 1893, en een zoon Chr. van Amstel,
slieri‘ ongehuwd aldaar in 19 17.
J
Het gezin van Pieter Willem Wïltebol 1806--1869.
11;. tiraham G’erard Witl’cbol :. geboren te Leeuwarclen
in 1835 en ongenuwld overleden le ~~ins~terdani in 18i3.
Hij was Godsdienstheeraar.
2Er. Hlermanus
G~erhardus W tileb,ol: geboren 28 Maart
1834 te Leeuwarden. Hij studeerde in de ‘l‘beologie,
en
als stuldent ingeschreven te Leideu 15 Dec. IS3 daarna
te Utr’echl 30 Uct. 1854; wederom t’e Leiden 28 Sepl. 18%.
Canld. 1.H.D. 1859: Hij huwd~e
30 Maart 1865 le Amstlerclam Willemina Chrislina Lukeij geboren te Amster-.
dam, overbeden
te ‘s-Gravenhage: 86 jaar oud: Juli 1924.
H . G . Witliebol was in 18% cand. te Hetrauchement,
waar hij in de plaats kwam van Ds. W.C. Mcijer, die in
186-1 was afgezet. In 1871 beroepen naar Aardenburg in
opvolging ‘van Ds. J. van d,e Plassche die er van 1851
geweest was; stierf aldaar 28 .ipril 1-93. lijn gezin ver-1
trok toen naar Tiel, waar hel lot 19O~o verbleef.
H’et gezin van Ds. Hermanus Gerhar~dus Wiltebol 18341895.
1G. Pieter Willem Wittebol: geb. 22 Sept. 1866 te Hetranchement; is ongehuwd ‘en was Sigarenfabrikant te
Tiel: woont nu te ‘s-Gravenhage hnjelierstr. 19.
2G. Hermanus Gserhardus:
geb. 10 Juli 1782 te Aardenburg; huwde 7 Maart 1907 t,e ‘s-Gravenhage met Wilhelmina Agnes Adelheid Flecken; woonrle als gedipl. Inge,
nieur tot 1921 aldaar, ,en vertrok nadien naar Amsterdam.
3G. Will~emina Cornehe Marie Hermina Christina Wittebol : geboren 5 Aug. 1874 te Xardenburg : is ongehuwd
en woont met haar broeder te ‘s-Gravenhage, aan haar
danken wij vele van bovengenoemde inlichtingen; ook
vertSellde zij dat de familie Wittebol nog deelgerechtigd was
aan de Utopische Teijler’erbenis.
Hermanus Gerhartlus Wittebol (geb. 10 Juli 1872 te Aar- ,
#denburg). Gedipl. Ingenieur, huwt 7 Maart 1907 te ‘s-Grnvenhage m e t Wilh~hnina A g n e s Adelhei~d Flecken (gei).
8 #Juli 1866 te Aken): kinderen: Hermanus Gerharldus
(geb. te ‘s-Gravenhage 10 Febr. 1908) en Waldemar Otto
Francois (geb. te ‘s-Gravenhage 12 Febr. 1911). Het gezin werd afgeschreven 14 Nov. 1920 van ‘s-Gravenhage
‘_
1 .w
naar Amstlerclam.
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We gaan weer naar Haarlem terug, en beginr\en bij
P i e t e r AbrahamszoonWittebol die 11 J u n i 17 1 9 t e H a zerswoude gedoo.pt en aldaar 6 Aug. 1732 huwl. met Elisableth. Hussen en 8 Sept. 1752 te haarlem poorter geëetl
wcr~d. Zijn zoon Pieter gedo,opt 14 Maart 17?58 te Haarkm e n alldaar g e h u w d m e t Hillegonda Willetnsc v a n
ZwartsI@ s t i e r f aau d e t e r i n g e n 2 A p r i l 1 7 9 0 i n d e
Nieuwe Kerk begraven. Uit ltlit huwelijk zijn geboren 1.
Abraham, geb. 8 Sept. 1783, tgehuwd met Coruelin Mens,
(geb. 24 .Jan. 1783 te Haarlem) dochter van Gerrit Mens
en Johanna van den Andel; ‘deze ,ouders beiden van Haar1 em, waren gehuwd 8 Juni 1778. 2. Anlje (geb. !> April
1785) overl~efxf
aan dezell’de ziekte als haar vader den
1~11 Febr. 1816. Zij was gehuwd met .Jacobus Weveriugh
te Haarlem. 3. Eli’sabeth (geb. 18 Sept. 1786) huwde met
GIerril Jansz. v a n Diesen; 4. I’icler, geb. .5 Sept.. 1788,
huwt 3 Dlec. lSO9 met Aagje *Jager (gleh. 5 Nov. 1788 te
Haarl,em)? Itlochter van .Jan Jager, gehuwd 27 ‘Nov. 17814
te Haarlem, met Neeltje Mantlcnmak~ers van Amsterdam.
I n het G e r . D o o p b o e k w o r d e n a l s ,doópgetuigen v a n
Aagjse *Jager g e n o e m d Aagje A s s i e e n Joachim Jager,
gereprcsentcerd
,tlo’or P i e t e r B,o’erse.
H u n w e r d e n gchoren 1. Hillegonlda(geb. 13 Oct; í810) gxxl. 21 Oct., 1810
doopgetuige de gro80tmloeder Hilletje Willemsc. 2. Neelt,je
(geb. 3 *Juni 1813) huwt 6 Mei 1810 met Antoine Charles
‘tl,e la Haij’e. 3. Pieter Wittebol (geb. 31 Oct. -1815) humt
13 Nov. 1850 te i\rnhcm, met Jeuncke 1’ermeer, oud 32
jaar? geboren te Driel, hGcm. Heteren, dochter van Johannes Gijsbertus Vermeer en Susanna Jacohs; wonenden te
HIeleren. 4. Hillegondaa (geh. 8 Nov. 1819 te Haarlem)
huw1 altdaar 25 Oct. 1848 mlet Edrlartlus *Ma thees Mossou
(geb. 2 Jan. 1822 te Tilburg) welk geziu m,et 4 kinderen
te ‘s-Gravenhage . woonlde? en vantlnar 9 ‘Mei 1856 naar
Rott~erldam wer’d afgeschreven.
Van Pileter Wittehol weten we, ‘dat hij als weduwnaar
val) Jcnneke Vermeer, 1) 6 JuIi 18*59 ‘tc Arnhem huwt met
S i b i l l a TIerbach; #er w a r e n t o e n t w e e k i n d e r e n u i t h e t
teerste huwelijk: *Jan Jager.. Wittebol (geb. te Arnhem
6 Juli 18.51) en Johannes Pieter Wittebol aldaar gebóren
6 Maart 1855; overleden te Zutphen 5 Sept. 1863, Sibilla
T~erbach (geb. te Arnhem 17 Jan. 1828) dochter van
Alhertns H8endricus Terbach (gcb: t,e ‘ A r n h e m 1 7 <Jan.
1828) ldochter van hlbertus Hendricns Terbach (gebr. 1791
te 0rsoi.j) en Gijsbertje Evcrts, weduwe Pieter .Jeseer (geb.

1) Jeneke Vermeer j- 1-2-1859.
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1786 te Oost’erbeek) 9 Dec. 1824 te Arnhem gehuwd,
hij . a l s z o o n van Wilhlelmus Terbach e n :Sibilla Verbeyen; zij, als dochter van Hendrik Evers en Anna Wil1:emsen Sibilla Terbach (17 Jan. 1828) had nog 2 lxoeders
.Johann~es Antonius T’erbach (geb. 31 Aug. 1825, overleed
17 DIec. 1905 t,e Arnhem) en Hendricus Terbach (geb.
te Arnh,em 28 Oct. 1832 en akiaar overleden ‘5 Oct. 1904.
P i e t e r Wittebol en Sibilla Terbach gewertden 1 1 Oct.
1860 te Arnhem, een dochter, Gijsbertha Aagje; de laatste
nu nog levende afstammelinge
van dezen tak; zij huwde
19 Febr. 1.902, m’et Lammert Lichtenb~erg (geb. le Vorden 5 Aug. 1851), weduwnaar van Theodora Antonetta
.Joolink (geb. te Rosendaal (geld.) in Oct. 18,581, ,en zoon
van Hendrik Jan Licht’enberg en Aaltje van den ‘Bosch.
Uit het eerste’ huwelijk: Johannes Lambertus Lichtenberg (geb. 20 Maart 1891 te Arnhemj. deze huwt 29 ,Junï
1927 met Wilhelmina Hendrika van den Burg (geb. 27
*Jan. 1899 te Arnhem) tdocht’er van Hendrik Michaël v.d.
Burg (geb. te Arnhem 7 Nlov. 1876) CII Bercndina de Kogel
(geb. t’e Doesburg 12 Sept. 1876). Johannes Lambertus
Lichlenberg was ambtenaar aan de Nederl. Heide Mij. te
Arnhem. Hij stierf te Arnhem 15 Now. 1932.
Den 27 Nov. 1861 vertrok Pieter Wittebol met zijn gezin naar Zutphen, waar Johannes Pieter (geb. 6 Maart
lS55 te i\rnhem) overleed; en waar
5 .4pril 1863, gcb o r e n w e r d .4ntonia Petronella Wittebol
*Het gezin
k~ecrde 26 Sept. 1864, weer te Arnhem terug, waar Piemr
Witleb~ol 30 Sept. lS66 en de zoon .Jan Jager Wittebol 9
Ocl. 1866. aan Ide toen epidemisch heerschende cholera
overlieden. De mo,eder Sibilla Terbach, overleed te -4rnhem 20 April 1881. Antonia Petronella Wittebol, huwt
te Arnhem met Willem Albert Askamp (geb. te Arnhem
20 S’ept. 1864) ì zoon van Johannes Hermanus Askamp
(geb. te Arnhem 18 Oct. 1825, en aldaar overleden 6 Junii
188.5) men van Petronella Helena Eva Remmers (geb. ‘te
Gorinchem 28 Nov. 1829 en nltlnar overleden íl Febr.
1909). Zij waren 16’ Juli 1851 te Arnhem gehuwd: hij
zoon van .Jtihannes Hermanus .Zskamp (gebi. 7 .4ug. 1797
te W,estervoort) en Elisabeth Jacquemard (geb. te Druten
Puijfluik 25 Ssept. 1801) en te Arnhem g,ehuwd 23 Mei
1821. De ouders van Petronella Helena Eva Remmers,
waren Nicolaas (Klaas) R~emmers (geb. 22 Nov. 1796
te Kampen) zoon van Jan Remmers en Aaltje Weijers
aldaar, ‘en overleed te Soerabaja 24 Juli 1830 en was
gehuwid te Gorinchem met Hendrikn Eijsing 10 Aug. 1821.
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Hendrika Eijsing overlevd 30 j a a r o u d t e Gorcum3-S1833.
Uit h;et echtpaar W.A. Askamp--A.P. Wittebol gehuwd t’e
Arnhem 28 April 1883, i wcrtl aldaar geboren Willem
Alb’CI’1 Aska111p o p 24 Aug. 18%; eu ver.trok naar ‘s-Gra\-enhage 18 A p r i l 188’7; e n abclaar werden S zoous e n
3 ltloch Lers geboren, waarvan nog in leven 5 z800ns en
2 idocht~ers. Aldaar stierf 29 Aug. 1908 de moeder hntx.
Petra. Witt~ebol; en huwde W.A. Askamp Sr. 7 l)ec. 1910
met Jansje Groencwegen; dochtor vau -4. Groenewegenen Ca th. Iklmar k Leiden.
Willem Albert Xskamp Jr. geb. 29 Aug. 1886 tc Arnhcrn
huwt 7 Febr. 1911 le ‘ij-Gravenhage m’et Wilhelmina van
%wam (gel). 18 Nov. IS85 te Heteren) zij was dochl.cr
van ï’heoldorus van Zwam (geb. 2 &laarl 1860 tc Rcnkun>~ 1;
cn Theodora Berns (geb. 2(i Dcc iSGO te K’damj zij ovcrbxl Le ‘s-Gravenhage 15 .Juni 19 1.5, nalatende eene dochlci
Autonia Pctronella Askamp (geb. te ‘s-Hage 26 Juni 1912).
‘I’heodorus Willem Albert Askump (geb. ,l Sept 1913 te
‘s-Hage, stierf aldaar 3 Dec. í913.]
W.A. Askamp *Jr. huw8tie als weduwnaar van W. van
Zwam 2 Febr. 1916 te ‘s-Gruvenlmge met Jennij van del
Wal (geb. 14 .Jan. 1885 tc Ihuwi),. dochter van Arij van
der Wal (geb. 1.5 Oct. 1851 te Duren) en Wilhelmina van
Wal (geh. 14 *Jan. 1855 t e Vuren;, ,tlochter v a n Cj van
‘der Wal (geb. 15 Ocl. 18.51 ,tc Vuml) en Wilhelmina van
Heukelonl (geh. ’ 20 *Juli 1818, Lc %uilic~hem, overleden Lc
Delft 12 Mei 1912.? I1it het huwelijk van W.4. Ask:lmpJ v.d. Wal zijn gehorcn WilhelmiÌla Alhertina Askamp
lc> Aug. 1 9 1 7 en Gijshrrl-ha ,4gathn .Jenni,j Askamp (geh.
I-e ‘s-Hagc 2 1 Aug. 1921.)
Er volgen nu wat gegevens uit ,de noop, trouw cn Grafh o e k e n (ler Ger. KcrJ< t e Hazcrwuatle evenwel zonder
reel samenhang en zoovecl mogelijk aan~~evuld
1. Willjem Rastinansz. Wittebol (doopboe:k I#oopt v a n a f lG7Oj
doop onbekend ; begraven te Hazerswoude 12 Aug. 1733
zoon van Bastiaan Janszoon W. (begraven 13 April 1679.)
‘en Elisabeth Willems (begraven 36 Nov. 1693). Willem
hilwde aklasr 17 Nov. -- 1 Dec. 16,9,7 met Aeltje Janse Houweling’ (begraven 20 Mei -- 1750 Le Hazerswoude.)
2. Pice!~er Bastiaanszoon Wittehol (gebioorte cn doód onbekend) zoon van Bastiaan Jans%. Wittebol en Elk&&
Willemq huwde te Hazerswoude met Maartje
Davids
Crnij, 20-2-1689. O p 19 F e b r . J693 luild h e t grafbo’ek:
1) Th. i. Zwam t 24-9-1930. te Doornenburg.
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‘t Kind1 van Pieter Bastiaansz. W.
3. Jan Bastiaansz. WiNeb (doop en o,verlijdNen onbekend ) huwde 12 April. 1694 met Elisabeth iXrijs van
‘~011, (op 6 Maart 1701 huwt Jan Dirckz. M,oraal mell
Elisableth Arijs van T8011; weduw(e van Jan Bastiaansz.
Wittlebol, dus hij was tusschen 1694-1700 overleden). Het
grafb,oiek 1693-1720 is niet .aanwezig op het Hijksarchief
tlus waarschijnlijk weggeraakt.
4. Maartjle IJastiaandr. Wittebol (geb. onbekend) huwde
30 Dlec. 1714 met Matheus Pauw, weduwnaar van Aehje
Alblerts. Lij stierf te Hazerswoude 6 Dec. 1721. Van deze
vier. personen, hebbeu we niets meer gevo.h~den en volgen nu
1. Dirck Jansz. Wittlebol (doop cn ldood ónbekcnd). Hij
trouwt met Grietje Henrix (datum onbekend, in ieder geval
voor 1671). Hlet #doopboek meld ‘op 13 Oct. 1675 Huygen
zoou van Dirck Jans. Wittebol eu Gri’etje Henrix, en luitd
op (i Juli 1671 h’et grafboek; ‘t Dochterken van Dirck
.Jansz. Wittehol.
In een notariëel stuk van 4 *Jan. 1653, blijft ook een
Dirric Jansz. Wittebol borg voor (le somma van f 12.40.--e n mekl h e t grafboek op 26 Mei 1655: Dirric Jausz.
-_Wittebol’s kmdt.
2. A’eltj’e danse Wittebol, waarvan ons bekend is, dat
zij 18 MIei 1692 te H. trouwt met Antlìonis C,ornelisz.
Van dier Lmde, en vonden WC di1 gezin te EOudsJ1oorn-l
Guephoek terug en worden aldaar 19-6-1695 en 9-9-1696
zonen geldoopt, Cornclis genaamd: 28-3-1700 gedoopt Marijtje; 1~5-5-1’701 kdriaentj8e; 5-1 1-1702 (Jannetje;
21
3-1704 Aeltje; 29-3-1705 Arij en Jan; 9-5-1706 nogmaals
Arii; ,eu Jast not laest 24-741707; 4-11-1708;.
17-11-1709:
drie meisjes Antj,e gcnaamid. Wij komen op ,dit gezin bij
het behandelen ltler D.T.G. boeken van Oudshoorn-GnepI
hoek terug.
3. Catharina Janse Witt,ehol, huwt te H. (noot: Wij
gebruihen lde afkorting H. voor Hazersw’oude; daar dit
dorp, zIeher nog wel eenige honderd,en malen genoemd
zal moeten worden, en de toch al eentonige stof, als datum
en namen, er niet op verbeterd.j
4. Machteld Janse Wittebol, trouwt te H. met Pieter
Pietersz. Hijzelen~d~oorn 29 Juni-20 duli 1698; jongeman
en longedoch ter ; bei!d,en wonp,nri e onder Oudsho&rn. waar
we hen in de doop en trouwboeken terugvinden;- vvant
6-2-1701 wordt altdaar gedoopt Marijtjse (getuige Marijtje
Franse van Suijlen). Op 30-S- 1705 wordt gedoopt Jan
(w,aarbi,j Gfetuige Jannetje Corn. Wittebol) en op 3-10-1706
.wleer ‘qen Jan.
t

-

162

GESLACHT-

EN WAl’ENKUNDE.

IJen
27- 10-1709
wordt
te Alphen
a.d.
IGjn
gedoop1
(mati
toch
in hel
ido,opblóek
Oudshoorn
ingesclireven)
ceu kind
genaamtl
&lLje
(getuige S teij Iiljde Franse
van Suij len) . 14-l%-1710
gedoopt
Jannctje waarbij
Peet
genoemd
‘1 rijntje
Jans
Wiltebol
la-11-171 1 Aaltje
en ,1nnetje
(getuigen
Anna
en
op
PielIers cn Jannetje
Corn. Houweling)
cie laalste LS ook gcf
tuige bij ld,en doop van Sijmon
op 21-4-1.71 4.
Corueiis
is ,de laatst’e Idoopelitig
rlie wij op 14-7- 1715 vlonldlen (get. Jaapje Dirksz.
Blonk).
ltl de Ger. Trouwboeken
van l%owdleklerk:
troffen
wij aan 2G Aug.---- 12 Sep'L. 1723
het huwelijk
van AarL Hentlriksz.
di: Kijk, jongeman
van
Koulrlekerk
met Machtclld
Janse Wittenol;
wedu\ve
van
Pietter Pietersz.
Hijzelendoorn
van Oudshoorn.
5. Gletrouwd
te H. 31 Oct.---14
Nov. 1700 Jan Jansz,
Wittlebol,
wonenlde onder Oudsl~oorn
met Marij tje Franse
van Suijllen van Corteraar.
In het Doopboek
van 0 u’dshoorn Gnephoek
v,onlden we op LO-12- 1705 Eden ldoop van
Jan, zoon van Jan Jansz. Wittebol
en Maertje
Franse van
Suijl,en
(getuigen
Cornelis
,Jacobsz. Wittebol
en hrijanlje
PietIers #tìe Vos). In het Gral’bock
van &selickerwoude
(Woubrugge)
geeft op (i- 12- 1738, Cornelis
,Jacobsz. WiLlebol, het lijk aan t’er begraving,
van zijn vroisw Slijntjc
van Suijlen,
oiiitler de classis van f 3. -, terwijl
Franse
hel trouwbqek
van Ic1i.e plaats op 9-lO- 1739 melding
nlaakt
van
hel trouwen
van *Jacob Cornelisz.
Wiltebol
met ‘Marijtjlc ,Jacob’sc Dwaling;
jonge man en ~clochtcr, beildcn yan
Esirelictkcr~v,oudle;
en eenigszins
verwarrend
is wt’l? dal
7.2-1737;
trouwen
Pieter
Coruclisz.
Wilt&ol
j.m. met
Maartile ,Jacobse Dwaling
j.id. bcidcn wonende binnen I%elicklerivoudle,
Jacob en PietIer zullen
broers event\Is Marijtjle ,en Maart.i,e zusters geweest zijn en moeten
we aan,Jacobsz., (de gezusters
neme 11, cl a t Jan *Jansz. en Cornelis
Ma,ert,ie en Stijnt,ie
van Suijlen
getrouwd
zullcu hebben?
6. ‘Fe H. huwen 3-23 AIei 1676, Jan Cornelisz.
Soontgen met J ugeltina
Dircksc
Wittebol
en vinden
.wij .,v:ln
ctezc personen
niets meer.
7. Marij tjle
Dirckse
Witt’ebol ; trouwt
20 Juli- 10 :1ug.
1681 te H. met Jeremias
Pietersz.
I(raenhoor~l
en vindien we in het doopboek
v. H. 3 ,ged:of)pten, te weten <Jan
De
2%l-lG95;
Thijs
25-8-1697;
Steven op’ 2G-11-1700.
moe&r
Marij Lje overleed
te H. op 13-5 1743. Eigenna rc-li,g
,
is dat,:
8.” .Jannetje
Dirckse
Witt,ebol
9-23 Maart
1692, huwt
te H. meti
Arend Pietersz.
I(rraenhoorn;
en vonden wij
van hun nergens meer lgegevens ; evenwel trof het ons Mat
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Jan Jleremiasz. Kraenhoorn (ged; te H. 23-l-1695), te TH:
trouwt 8 Maart-23 Maart 1722 met Neeltje Janse Wittebol (ged. te ‘H. 20-4-1704) dochter van Jan Dircksz. Wittebol ‘en Annetje Dircks Langenbent, en vonden Jan Jeremiasz. Kraenhoorn men Neeltje Janse Wittebol vermeld in
de doopboeken van W1oubrugge, :ils ouders van IMarijtje
(25-G-1730), Hsendrik (23-12-1731). Pietertje (20-9-1733)
als igetuige fungeert Marijtje Dircks Wittebol van H. 9. Volgens trouwboek v. H. trouwen op 1-16 April 1691
,David Jansz. Boskooper met Elisabeth Dircks Wittebol
(‘overl. te H. l-ll-1765), wij vonden van dit echtpaar,
een dmochter, Neeltje (ged. 30-8-1693, overl. 6--2-1720 te ‘H.)
10. Op 11 S’ept-2 Uct. 1697, huwen te H. Claes Pietersz&
Krai,i met Cathrijna Dircks’e Wittebol, we troffen hen nera
gens meer aan.
ll. Dleu 4-18 Mei 1698 trouwen Jan Dirckz. Wittebol
en Atmetj’e Dirckse Langenbent, kimleren: Grietjen (20-71699, overl. 13 Aug. 1729 te H.) Dirck (9-12-1707) voorafgegaan door N,eeltje (20-4-1704.)
\Lermoedelijk heeft dit echtpaar, ook nog een zoou Willem gebald, ldie wel in een andere gemeente gedoopt zal
zijn; want 5 Mei 1758: huwt Willem Jansz. Wittebol met
Lij sbeth van Schie uit Zo’etemeer. H i j s t e r f t t e H . 7
Stept. 1771. D,e vad’er Jan Direksz. W. sterft t’e 1i.i 8 Febr.
1724.
12. Huijgen Dirckz. Witt’ebol (zoon van DirCk ‘J ansz. en
Grietje Henrix) was gedoopt 13 Oct. 1675: stierf tusschen 1714-1718 (h,et grafboek 1793-.1721 v. H. ontbreekt),
want 29 Mei 12 Junï 1718: huwen Jacobus Willemsz. Geerl’of j.m. met Dido Cornelisse Muunich, weNd. van Huijgen
Dircksz. Wittèbol: b’eiden van H. bij was 31 Jan. 1700
met Dido Munnick te H. gehuwld. Hunne kinderen: A.
.Jannejt,e, ged. 21 Nov. 1700 te H. zij stierf als huisvrouw
van MaartIen M,aarteveld, 13 Nov. 1743 te Esselickerwoude.
b. Grietj,e, ged. te H. 3 Sept. 1702; zij overleed aldaar
11 Aug. 1773, ongehuwld.
c. Cornlelis, ged. te H. 10 Oct. 1703. stierf? cf. Catrina
ged. 5 Aug. 1706 t’e H.
e. Dirck, aed. te H. 16 Dec. 1708; hij trouwt aldaar
4 Febr. 1748 m.et Antje Leende& van Anen; kinderen:
Dildo: 30 Oct. 1746 t 15 April 1748; Pieter: ged. 25 Febr.
1749 Antj’e van Anen T te H. 3 April 1758; terwijl Dirck
Huijgensz. W. ter begraving aangegeven wordt. (22 Nov.
1775). f. Cornelis, ged. te H. 8 Juli 1714.
Ondier no. 11 hebben wij het huwelijk (4-18 Mei 1698)
van’-Jan Dircksz. ‘W. met Annetje. Dirckse Langenbent;

.
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en den doop van hun dochter (;rietjcn vermeld; als uzmv u l l i n g -kan n o g d i e n e n , Idal tlczc (rrictjcu (ge& 20 J u l i
1699; dien 13-2:) Ocl. 172S l e H . h u w d e met ;\rij .Iacobsz.
K~ejjser; zij stierf 16 Aug. 1729 Le H. en Arij Kei,jscr huwt
13 Oct. 1730 met Jannetje Klaassc Vos; wed. van t’icter
Jacobsz. v a n
8tlc &xuxgtc: ;\rij licijser stierf 23 &laart
.*
17% te H .
Rest o n s n o g ccnigc l o s s e ;1;111 tcckcningeu: 620 A!ug.
16X 1~uw~1~. tc H
:
.~acoh Cor~~elisz. Wi!tcbol j.m. met
$laCrlje Corn. Diependorst jd. I)eitleu v:ul H . lic11 d o o p
op 22 Mei i7S.5. Aeltjc: doc ter van .Jxn Will&ol C’II C:)rnelia Hoogcrloorn. &tioopt 14 .Julj 1 7 9 2 : I.)lrc:k ~.v. Lrcndcrl W. ‘cn Elisabeth van Hooijcn;cl
17 .zu;. 179:: lx!l:l
Susalina: ~tlocbler van hclzelftlc! ~~cl~lp:iar. De vader Leendert ster11 61 janr o u d , e n a l s man E l . van Rooijen 2 1
DIec. 1808 te H. terwijl 1.5 Od. 1801, ongehuwd ald:~ul
sterft Dirck W. 18
jaar. o u d . LClla SusaJlna W . 1llIwL
28 April 1826 met Klaas Hemdop.
Ver8cler besluiten wij hierbij tic: reeks aantcekcningcn van
du: fam. Wittebol te H. cn daar we in andere plaulsen nog
dikwijls, personctn uil H. afkomstig :, nullen onlmo~~len,
wijzen wij nogmaals op hel feit, ‘tIut onze aanteekeningen
h i e r b i j gepubliceer,tl : g e e n ~~oml~letc gencalogi~r V~J*JIICI~ ;
en hou,tlen ons steeds bclcefti annbevolen, voor aanvullingel1 Oi’ verbeteringenCl1 bcgiiincn
1 1 1 1
OIl%C SUlttV?ktW~Jlg e n o p ~dc D.T.(;. boeken der GcI‘. (;cm., IC Esselickcr- ol
Hmeer Jacobswou~tlc~ later Woubrugge, te laten volgen.
Cornelis .Janszoon
Witt~ebol s i\ri,ja:mt.ie
l’icterse
Erica
Vos; waarvan we niets weten bchdve dat ze in cen pacht,
buur ‘en koopcontract van 1690 en 1692 genoemd worden
t e H . e n a l s vervcncrs (1urflaotlcigena:~rs) v a n H . naal
Esseljck’erw. later n a a r Rhijllsaler~vo~i~le,l w e e r later ~iaalr
Ou~dsl~oorn trokken. M’et hen vinden we in deze plaatsen
berug, I’ieler Hijzeelencloorn:< ?dachtelfd J a n s Wittebol
8~11 Jan .Jansz. W. x Maertje Frausc v. Suijlenalsook ‘l’heu~
nis Corn. v a n d e r L i n d e x Acltje Jaos W i t t e b o l ; dlcn
v:m Haz~erswou~tle.
ILeginaende m e t h e t e c h t p a a r Cornclis Jansz. Witl’ebol
X Arijaantjlelt18e Vos vonden wij, dat zij t3 kinderen hadden:
Frans, P i e t e r , .Jacob, N e e l t j e en LMaertje. D e z e k o m e n
aJ’s volgt, in het Trouwho8ek van Esselic~kerw’ourle voor:
19 Febr. 1731, Frans Cornelisz. W. j.m. x AeIt,ie I>ircks ’
van Eijk, j.d. beijdenvan Esselickerwoude,
Ds. N.J. {Jij tbenboogaart van Rhijnsatierswoude:vermel,cJt ‘dit huwelijk:
Zijn bij mij in wettige ondertrouw opgei~omeii Frans Corn.
W. j.m. en Aeltje Dircks van Eijck: jd., beijde tot @sse-
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lickerwoude w o n e n d e e n a l h i e r 7 M a a r t i n d e k e r c k e
getroul
24 S’epl. 173-4: .Jan Florisz, Krancnburg x Neeltje Corn.
van
Willebol: beide wonende t e E. *). H e t t r o u w b o e k
I~llijusaters\~~ou~rlc
geeft ‘(lil huwelijk op als volgt: 10 Oct.
1 7 3 4 : J a n Florisz. Kranenburg j.ni, v a n Woubrugge e n
Seeltjr!
Corn. Wittebol j.d. v a n Hhijnsaters~-oudei’n zijn
met attestatie van Woubrugge tilhier in ‘de kercke getrout.
/ Febr. 1/37 vonden wij in het trouwboek van E.*) Pielei
Corn. Wittebol jm. x Maertje .Jac~obs D w a l i n g j:d.. beij<tIlen w o n e n d e b i n n e n E. T c I~liijnsaterswoucle
zegt het.
Trouwboek: 7 Febr. 173ï: sijn bij mij in wettige ondertrouw opgenomen Pieter Corn. Wittebol en blarijtje .Jarobs Dwalingli, beij~den wonend c! te E: en sijn in de
kerckc getrout, den 23 ~laa~aa~~~o!gc~~rle.
Nu is ons ni’et tlui,delijk dat te 1:. trouwen 9 Oct. 1739
.Jacol, Corn. Witt~ebol j.m. m e t Marii ti’e Jacobs D w a l i n g
j:d. beiNde v a n E; e11 d e n k e n rla:r&j a a n e e n verkecrcl
genotNeerclen naam, als niet het, trouwboek van Rhi,jnsa,
terswouldc:, op 9 Oc+. 1739, ~tlcxc~lfde lckst bevat ,,Sijn bij
mij in wettige ondertrouw opgenomen : .Jacob Córn. Wittebol j.m. en Mari,jt.ie .Jacobs Dwaling,, i.Nd. hei-dc wonende
te E: en zi$l tc Woubruggc getrouwd 26 ‘Oct. 1713: J a c o b
v a n Rtec: wed. v a n Neeltje Krijger, e n w o n e n d e te A a r lalldcrvcc~n m e t M a a r t j e Corn. Wittehol j.d. w o n e n d e alhiser iltlus E ) ; hel lrouwlxxk van I~hijnsaterswou~cle: DOOI
Ds. X..J. Uijt~enboogaarlon~tlc~rlrouwrl: 2.5 Sept. 1743 Ja~01) ra11 Rhee; we~tl. van Nceltjc Krijger: geboren t.e Achten,
wonen:k tc Xarlanclcr\~ct~n met AIaartje C o r n . Wittebol:
geb. tc Langeraar cn woucnde t e Kh’ijiisaterswolltle,
e n
sijn mei atteslalic van .-\arl~~ii~l~er\~CCfI,
dat aldaar de drie
huw~l ijksproc*.
o o k ~onvcr11 iil~dwd gegaan
waren ; in de
klercakc alhic~r g c t r o u t l:lc~l 10 Nov. Irl:larnanvolgendc.
T,e E. t r e f f e n WC o o k n o g .Jannetje H u i j g e n s Wittebol
(ped. 2 1 Nov. 1700 tc Hazcrsw. en b e g r a v e n 1 . 3 ‘Nov.
1743 te E! Zíi was gehuwd niet Maarten Maartensz.
JZaarl~e&tl : wij kwamen hun lrouw~latum nergens .tegen ;
zij volgd’e Maiijtjc Franse in 1735 als vroedvrouw op.
Hi’er volgen nog cenigc gegc~c~s uit het Trouwboek van
E: 27 l;leI)r. 1 X7: Abraham V;II~ der Linde: wed. van Lijsje
Lamens; e n Lijsbcth Witlcbol, Iaalsl welduwe v a n KIaas
T<ral~~enburgh: beiden wonc~,~lc alhier: Lijsje Lamen’s hcgravel1 15 .Juli 1761.
‘ O p 21 .Juli 1 7 5 3 voeden w i j i n
*) Om herhaling van de naam Esselickerwoude
de letter E.

te verkomen, plaatsen wij
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het grafbolek Lijsbeth Wittcbol ,geeft hel lijk aan ,van haar
man Mathijs van der M8eulIen; en op 5 April 17G2 leest
,mien, ‘dal zij het lijk van Klaas Kranenburg aanbrengt; en
op 13 Nov. 177.5 geeft Abraham van der Linde zijn huisvrouw Lijsbleth Wittebol ter bcgraving aan: Van Ilet IIUwelijk Mathijs van der Meulcn X Lijsbcth Wittebol; vinden
we in het doopboek op 12 Jan. 1738: geld.. Gcijsje; waarbij
getuige Lijsbeth Smaggers. Deze getuige Elisabeth Stnaggers; is vrij zeker te Leiltlcn gehuwd met Lambert WittebIo (weduwnaar v a n G i j s j e wm Aar.drijck) den 1 3
.Oct. 1719. Uit het huwelijk Lamb. Wittebol x Gijsje val1
Aarcdtri,jck) werjd in de Hooglandsche Kerk gedoopt, 19
Aug. 1711 : Li,jsbeth Wittebol; en deze Lijsbeth is hoogst-wnaarschijnlijk d,e vrouw van Kranenburg ,cn v.d. Meuten
CII Abraham vd. Linde. Op 2-5 Dec. 1757 huwt Huijgen
Witf,ehol : weduwnaar van Marijtje Spckman; met Geijsje
7‘hi,jsse van der Meulen, (le dochter van Math. v.d. Meulen
en Lijsbeth Wittebol.
,Tacoh Wassenaar trouwt 25 Auril 1779 geb. te Woubruggc ~cw aldaar wonend, met Mari,jtjc Wittehol geb. en
wonend~e te Langeraar (20 Jan. 1746) volgens doopboek
wordt te Woubrugg:e geldoapt 17 Dec. 1780: Aeltje, dochter
v a n .Jacob (himer s t a a t Leendrrl) W a s s e n a a r e n Marijtje
Wittiehol: Getuige Mari,jtjc va~j Tol.
Klaas Klei.jman en Annelje Wittebol WII T,angeraar huwen 21 April 1780 (Idocht,er van Huijg Wittcbol en Cijs.je
van’ldler M’eulen gsd. 28 Maart 1762) Kinderen:
Gijsje ged. 25 Febr. 1787. ,4elt,je 2-1 Aug. ‘1792 T 22 Dec.
1792. Jan en Klaas: í0 Febr. 17!J3 getuigen Mensje van
C;amer8en en Dirckjc Wittcbol : volgens het grafbloek, wordt
begraven .Jan kindt v:m Klaas TCleijman 16 Maart 1793
en Huij,g? kindt v. Klaas Kleijman 20 Nov. 1793. Van Antje
Wittehol vonden wij geen begraving te E. nxiar 7 Fbr.
1794 huwt Klaas Kl~eiiman weduwnaar van hnt,je Wii:tehol’; met Marrigje de Heij; van Klaas Kle!,jman wor(dt het
begraven’ ‘aangegeven op 26 Fchr. 1799,
J a n W i t t e b o l , g e b . t e Langeraar, h u m t tc E . 8 Maar$
1793 meet Meiinsje van Gamcrcn geb. -te Schagersbkecht
ten geeft Jan Wittehol 6 F~chr. 1794 een IdorQ&eboren kind
aan. Jan Roos; weduwnaar van Haasje ‘d,e Graaf, geb. te
T,angeraar. tllans wonendc alhier. aangeteekend8 ’ N o v .
1’795 mlei Elisabeth Wittebol :. geboren en wonende alhier
‘en zïjn getrouwd 24 Nov. 1799. Kinderen: ged. ‘30 Sept.
1800 Ma rijt $3 : gctuigc: Dirkjc Wittcbol 28 April 1802
qed. Marijtje 8 April 1805. .Jannetjc: getuige AaItje van
T;eeuwen. 13 Nov. 1804. begraving van Jan Gerritsz., Roos,
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tian van Lijsjse Wittebol. 19 Dec. 1805-ö Jan. 1806; Hebben
Cornelis Vervoeren : ; mind. j.m. doch hebbende consent
van zijn moeder, geb. te Oude Wetering en Elisabeth Wittebol; wed. Jau Gerritz. Koos, geb. tc Langeraar beijden
wonende binnen deze i2mhachte, ter ondertrouw aangemelld; en vonden we op 1 Oet. 1811, de geboorte van
Grietjme: ldochter v a n (dit paar Willem Huijgen Wittebol
(geb. tQ N W. 1776 te Langeraar) huwt 29 .4pril 1.808
16 Mei 1808 met Aaltje Hrouwcr: minderjarige uit Bodegraven, met consent vuu hare ouders. Kinderen 18 ‘Febr.
gehoren 2 6 F e b r . 1809 ge:to#opt Huijgen: getuige Dirkje
Wittlehol 25 Mei geboren : 27 Mei 18107 gedoopt Hendrlka
getuige Aefde Hrouwer.
9 Juni 1811 geboren en 16 Juni 181 1 gedo’opt Huijgen: getuige Marijt,ie v. Dipten. Geboren $8 ‘Nov. 1813,..
H~endrika Wittebol : gehuw+ met Gerrit Metselaar. Zij
stierf IC Woubrugge 16 Sept. 1897.
G~ehoren Dirk: 9 Dec. 1916: gehu@ 2.5 JUni 1841 met
.Johauna Aldriana Kok. Hij stierf te W,oubrugge 30 Mei
1903. Johanna stierf 2 Aug. 1902.
G~ehoren lKlaas : 3 April 1819: gehuwd met Neellje v.d.
Sprui,jl: hij stierf 8 Jan. 1866. Gebown M,artinus 10 NOV.
182!, ~ehuwtl m e t Feijtje Gaalwijk t c Woubrugge 6
Juni 1862. Hij stimerf alsdaar 10 Nov. 1901; zijn vroncv
.-. _
stieerl’ 28 April 1905.
Dit ?i,in vrijwel alIe trouwboek gegevens: van F,. ‘en volgen hierna eenige gegevens uit de doopboeken van E.
Kinderel~ van Frans Coruelisz. Wittebol x ,4eltje Dircks
v. Eijk:, 1. Sti,jntjNe, ged. 19 Dec. 1734: ge!uige Ne,eltje Corn.
Wittehol. Zij huwt 15 Dec. 1758 met Gerrit Jausz. LJtgens;
‘en vonden wi5 van hen niets meer vermeld.
2. Antjle, ged. 8 Dec. 1735. getuige: Antje -F 10 Febn..
1736 te E.
3. r2ntje. geld. 17 Maart 1737. In het Doopboek van Oudshoorn-Gnephloek vonden wij nog
4. Jan, ged. 25 Maart 1742. Get. Maarjte Corn. Wittebol’.
5. Jan. @cl. 16 .Juni 174.3. Get. Neelije Corn. Wittebol.
6. J,ijsbeth. ged. 3 April 1716. Get. Ne,e!tje Coí-n. Wittebol
7 . #Jan. ged. 1 1 M e i 1 7 4 7 tc IOudsh.-Gncph. Getuige
Xeeltie Wittebol.
8. P i e t e r , ged. 24 Dec. 1752 zelfde plants en getuige’,
Het gezin was ~tlus tusschen 1737-1742 van Esselickerwoude n a a r
Oudshoorn- Gnephoek getrokken.
Kind,eren van Pieter. Cornelisz. Wittebol X Maartje
Jacohs Dwaling te Esselickerw. geen, te Oudshoorn-Gnephoek twee gedoopten: te weten #Tacoba ged. 9 Nov. 1738

168

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.

getuige Aagje Jacobs Dwaling en Stijntje qed. 31 Jan.
1740, getuige Neeltje Corn. Wittebol; itlan 1102 3 kinderen
tusschen 1740-41 v a n
g e d o o p l t e Aarlandervecn; ,tlus
Oudshoorn naar Aarlanderveengegaan; en aldaar gedoopl
L,eenidert 16 April 1741. Cornelis. gctl. 23 Sept., 17 12.
Lleeniderl 4 .Juli 1745. Stijntje ged. 17 Mei 1750. Volgens
h’et grafboek
v a n Aarlandervcenl a a t 2 7 ‘Oct. 1 7 7 1:
L~eendert Wittebol een graf maken voor zijn váder Pieter
Cornelisz. W i t t e b o l : 2 u u r g e l u i d m e t 2 kl,okken 1.3.?.(
Tle Aarlanderveen troffen we ook het gezin van Jaoob
van Rhe’c x Maartje Corn. Wittebol; waar 7 kinderen gedoopt worden. 4 Oct. 1744 Geertje, 2 .Jan. ‘1746 Gerrit,
27 Aug. 1747 Coruelis, 10 Aug. 1749 weer Geertje 3 Oct.
1751 Jan. 24 Maart 1754 Pieter en tenslotte Lij’ije op 17
Oct. 1758. Hlet grafboek
melId op 7 Nov. 17%: -Jacob van
Rhee. laat een,graf maken voor zijn vrouw Maertje Corn.
Witl~ebol 1 uur gelui’d met 2 klokken 1.1<5. en op 7 Dec.
‘e,en graf gemaakt voor zijn kind Lijsje: Van .Jac;ob C,orn.
Wittebol x Maartje Jacobs Dwaling vonden we te Essclickerwoude’; te Rhi.insatcrs~voude
worden gedoopt, 3 kindlercn: T r i j n t j e o p 2 6 F e b r . 1 7 4 1 , ‘de P e e t ‘Aegje .Jacobs
Dwaling; Lijsblet op 2 Febr. 1743 als Peet Neeltje Corn.
Witieb’ol e n o p 1-1 M a a r t 1745 Comclisow a a r b i j Pcef
Maartje Corn. Wittebol. Hier volgen nog eenige gegevens
uit het zeer slordig bijgehouden Grafboek van Esselickerwou,de 6 D’ec. 1738 : Cornelis Jacobszoon Wit teból, voor
‘t begraven van zijn vrouw Sti,jntjc Franse van Zuijlen aangegeven omler dc classis van f 3. le Oudshoorn wordt gedoopt op 20 DIec. 1735. -Jan: zoon van Jan .Jansz. Wittebol
X Malertje Franse van Zuijlcn rgcluigen) Cornelis Witteb o l jen A4rij:~nnti,e Pieters rle Vos vermoedelijk broeder
van Jan Jansz. W. geb. tc Hazerswoulde en Mnertje Franse
van Zuijlengeb. tc Kortenaar gehuwd Le Hazerswoude 14
Nov. 1700 Cornelis Wittebol geeft ter begraving aan op 5
Febr. 1742 zijn ~tlochtcr Lijsbeth onder de classis f 3. Jarob Wittebol geef1 op 16 Febr. 1710 een tibod ter wereld
qekom en ki ml a a n o p getuigenis van .Jannctje Hliijgens
Wittehol,. vroedvrouw ‘aan.
29 Diec. 1779. Regravcn
Ncclt je Corn. WittcboI, echtgenoot,e v a n D a v i d H o u w e l i n g . ’
2. Nov. 1779. Cornlelis Schilham: aangegeven het begraven van Mejuffr. Gera&] Wittebol, weduwe ,Jan Ommering, alhier overleden, vervoert ter beeaving binnen de
stad Leij~d~en: onder de classis van f 6. Uit het doopboek
van Hoogmadle blijkt 25 ,Jan. 1699, ,getl. Maartje; dochter
van David Jansz. Roskoop x Lijsbeth Dirckse Wittebol en
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en op 7 Flehr. 1700 Dirck: getuigen Maartje .Janse Wittebot jen Grietje H8eijnfderijks (Henrix). Ook wbrden gesloopt
La5 ,Juni 1730. Murijljle, vaitler Jan Jeremiasz. Craenhoorn.
momeder Neettjc .Jause Wittebot : g e t u i g e Marijtje D i r c k s
dezelfde
W i t tIeb en op 2 3 D e c . 1 7 3 1 Hcnttrik, v a n
ouders, waarhi,j getuige Xceltjc Corn. van der Linde, alsook 20 Sept. 1733 een kind gedooJ)t, genaamd, Pietertje,
van tl’eze ouders, getuige Ari,jaall~tjc Pieters cte Vos, en
12 SepL 1729 DaGrt Jansz.
vervolgens iii liet grafbock
Roskcqer, t e r b e g r a v i n g aangcgcvcn d o o r z i j n
b,ro’er
Cornetis Roskooper.

Weígeríag

Adelsverheífíng.

Om b i j z o n d e r e verdiensten kturnen personen t o l ~tlen
attclstand verheven worden, dat er gevallen voorkwamen
dat zulk een oiiderschei~rliìig niet wcul aanvaard is bekend
althans 101) overlevering en in clc: meeste gevallen werd
dit dan vertel~tl zonder eenig h’ewiis. In vete patricische
g e s l a c h t e n cn o o k bmij veten #Ge zich d a a r t o e achten le
behooren~ doet nog het verhaal de ronde dat hun Voórvader WOL’ een adeIijk t.)rae~:tica:lt of’ tit,el necft bedankt en
a l s r e d e n w a a r o m votgdc: ?i,j waren voloriiaam genoeg,
of dc aangehod~en titel was met hoog genoeg, clóch zonder
‘eenig a n d e r bewijs Idan deze zoo t’antazie-rijke
familieoverlev~ering. Hoe dit ook zij, voór dc eerstc maat mtich t
i k , b l i j k e n s h e t hi’er ondel vcrm~ldc a f s c h r i f t u i t Kien
S t a a t s c o u r a n t v a n %atel~Sd:~g 2 9 Ikc-ether lSc>O, no. 308
ccn officir4 stuk bclrcffcnrlc
z u l k Cen kveigering o n t dekken.
RINNENLANDSCHEt3EiKICH’l’EN.
‘s-Gravenliagc,

den 28sten D.eccmher 1860.

.Rij de aanbieding van een ppotkruis der orde van
den Ne:l~rlandsch~en L e e u w met briltanten aa.n de h e e r
J. J. Rloc~Z~r~ssm,
hoeft Zijnc Majesteit lem Levens d e n
navolge~ldeli bri’cf .rlolen toekoulcn:
,,,Hct is met leedwezen dat ik v~ol~tlnan heb :\an uw zoo
sleIlig :ia11 m i j gedaan verzoek ‘om ontslag uit ulc betrekking van Minist,er van Koloniën, waartoe, !lu bijna
ttrie jaren gebeden, Mijn vcrlrouwcn LI riep.
,,Dai vcrtu~uweu was gegrond op de vele helang,rijkc

e
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diensten door u in zoo verschillende betrekkingen aan
den lande b&vezett. Aan Itlat vertrouwen is opnieuw door
11 volkomen beautwo,ord doór waarheidszin,ónverflauwd’en ijver en ge.hechtheicl aan ;lilijtt persoon.
,:Ik wil berusten in dc redenctt die n bewogen hebbeu
#om uwe uittreding uit het kabinet te verzoeken, hoewel
ik dit verwijdering bett-eur. Vrocgerc diens ten deden n
reeds den titel van Minist,er van Staat t211 dc 11oogstej
klasse hfijnet-3. rid~~eroxleu voor burgerlijke verd ietis t e n v e r w e r v e n . verhcffrng in d e n
trdelsfnnd, ,tloor 3Iij
aangcbodcn,
w&d ~door ‘U n i e t v e r l a n g d . I k wens&
echter u bij uw .:tftredett cen openbaar blijk v;ut Mijne
b i j z o n d e r c - gettegcnhcirI t e sçhenken, <door u n o g m e t
d e z e n een met brillanteu 8otnzel g r o o t k r u i s d e r o r d e
vn11 den Nederlat~~dschctt Leeuw aan te bieden.
‘s-Gravenhage, den 2lsten Dcccmber 1860.
,,WILLEM.”
De hier gen80emdc, was de gewezen G~oitverttenr-generaal
en M i n i s t e r v a n K o l o n i ë n J A N .JACOR R O C H U S S E K ,
geb. te Ett’en den 23 October 1797 cn overleden te .s-Gravenhage d e n 21 .Januari 1 8 7 1 .
Zijn zoon Jhr. Mr. ,WILLEM FREDERTK ROCHUSSEN,
oud-gezant< en Minister ~vau RuilettlandschcZaken, dacht
e r a n d e r s o v e r e n werd bij Kon. Rcsluit va!t 5 J a n u a r i
1876, no. 17 verheven in den i\Trdcrlantlsc~hen Adel.
‘s-Gravenhage, November 19.32. *
~M~edcgcidee18tl door W. Raron Snouct?aet-t van Schaubnrg

Famílíeaanteekeningen de Roíj,
medegedeeld door J. Westra van Holthe.

In ,de Gereformctit~de Kerk te Dwingeloo ligt een bijbel
van 1682, met I’eercn omslag cn koperen randen, op den
preekstoel, waarin liet volgencIe staat te lezen:
01) keerzijde le bl. Jan Klaas Klaassen ,’ geboren den
3 M e i 1856 o p Dicvermarkt ‘s tnorgens om zcvcn uur
w o o n a c h t i g t,e E~emster Getnrentc Dwingels 7 J~JIS K l a a s
Klaassen/ geboren ,tlen 28 Jant~ari 1853 te Eemster gem.
Dwineloo.
Op lle bl. Anno 1687 Den 10 November] H,en ick Jan
de R o i j &bo~oren.
Anno 1688 D’en 22 Sep&m!)cr] is mei,jn waarde vrofiw
A n n a Tw:trtYt Gehooren,

*^
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Anno 1714 op den 30’September/ Heb ick Jan de Roij
oul 26 Jaaer] mijn in Den Hoúwelijcken Staat Begeven]
out
m e t D e e e r Baaren Jongt: Jlogtcr] Anna Twartt
zi,jnde 26 ,J &r.
Ao 1715 op rl,en 23 Júliús *&i.jnde diijnsriag smorgens tle[
kloek hall’ vijf Uúre is ons t~crslc kint geboore[ en gedoop
op wons~dug Itlen 21 eerw genaamtj kareI, dc Roij door de
Heer/ Johannes Tirrcns in De nitwe Kcrcb ‘en is in dc
Heere gerust( Den 3 AClgtístús 1.715/
Ao 1 7 1 . 7 d e n 2 7 februari sijiitlc Saterdag/ Snags d e
kloek half elf tierre( is ons lwcode kint Gebooren] C P
ge~tio~opi. ;op Comdag den 2 8 februari ] m de Suijierkerk
door Die Hr. Júniús] en geuaamt Maria de Roij[ en is
in ltlaen H’eeren gcl.ust( Den 6 Maart 17171 De Hecr,e heeh
F;k ~gcvcn e n genoome] e n sijn naame s i j gedal?ckt]
-c
O p % bl. keerzij,dc. ,4nno 17lS[ Den 19 April sijnlde
tliijsdagh] smorgens De kloek neegen tiúren is ons derde
kin t Gzebooren ] en gedoopt op vreijdag in de Westerkerck
door D: H,er Dlooresla cn Gcnacmtj Rartclomeús .tle Róìj]
en is in den Heere Gerust] op :rlen 23 April 1718.1
Anno 172X( Dien 11 April sijntlc Sondagh savonsl d’e
Kloek Tilen uúren is ons vier,de kintI Gehooren ‘en gedoopt
01) woensdaghs smtirgens) in de grootle kapel doUr D: Hr
Aalsteijnj en genaamt Johannes <le Roiji en is den Heere
gerust den . . . . . . . . A o 1723.
An 1727( Dien 30 desemher sei,inde dingesdagh savons]
d c kloek h a l f e l f ticre i s ,:loor g;ots go’etHcijt/ Gebóóre
on+ veijfde kint En gedoopt] 01) weijdag ‘den 2 JanLiari
Ao 1728/‘ in ,de grolote kapel ldlo’or Ds. Hr. ,franckó’ de
andere hand.
Rru[jn/’ ‘en genaamt Karel ‘de Hoij
.40 1732/ TIen 10 Juni,j seinde wo’ensidag savonsl ten 11
ílren is ons sexle kint gehoorc{ en op idato. óverleide en
Sofi .genaamt/:. geworden hchhc A n n a M a r i a d e Roi,j.
01) 2e bl. Annoa 1737. Den 24 augustij zijnde des SaterIlags tlFlschell
12 en 1 uur/ ‘des nagts is in dun HEErE ontslaapen mi-jn zeer waar-/?lc Vader Jan de Roij nti een
siektti Vati 11 ,tl:igen/ en bcgraaven in den Sui.jdeP Kerk
d,en 2 9 Idito.
Anno 17121, Den 7e Jfinij zijn~~le donclerdaghs S’morgens
l,en/ agl tiúren is in ~dcn Hrere ontslaapen mijn Zeer waard e / MoeIder Anna Twartt (Wed. van mijn Vader de Hoij)
na ,een lan@útiriqe Rlin~tllieijd/ cn door ‘t uvtberslen van
N& Kanker in ‘t ìinker oo&/ cn bcgrnavcn ‘in de Zuijder
Kerk Eden 1 le dito.
A o . 1748. D e n 1% D.ecembcr zijnde ‘donderdaghs heb
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NASCHRIFT bij het opstel ,,Een en ander over het geslacht Adriaai en
zijn verwantschap (Zie Navorscher LXXXI : 231 en LXXX : 35
en 68), door Mr. H. H. Everts.

Tol cie h+aderen

gesproten uil het huw~elijk

dolj ddriani en Mriunu Jncob~u

vau Ds. Ruuun M a r k e n .(zic t.a.p.

blz. ío; ,~el~oor&? ook:
,Maria Elizab’cth Adriani geb. toe Holswur~l 1
9
Maar1
1822, + Arnhem 4 Mei 1891, geh. Rolte~~dam 24 Juli 184.5
met Uummus Paulus Christiaan Ledeboer, suikermakelaar

t’e Ain~~~rdam, z o o n uun Ltimberlus Bernur~dus ,c)~i Cathurinu Elix~beth Cantier Certon, geb. Rotterdam 4 April

1820 i Arnhem 18 Oct. 1891. Uit wier huwelijk O.U. sproSof
Cafharina
Elisrcheih Ledeboer, g e h . L\‘dam 26 .luni 1850,
t alcl. 3 0 Maart 1883, geh. aldaar 3 Nov. 1871 met GWBert Schotlen,. lid VUII ‘de firma Zrrlj’nlzc~n cn Scholten, zo011
hert SchoZten, lid van de firma :l~~~nssen C’II Schollen.
z o o n v a n Rleinhantl J a n - e n Geertruij Rehel? gel). A’,dam
26 Maart 1849, t alld. 28 Juni 1878, !die de ontlers we&en
~fun Prof. Mr. Purzlrrs Scholtien, Hologleeraarin het Ram.
Recht eu zijn geschieldenis ad. gem. IJniversitcit te A’datn
gel). aki. .26 Aug. 1873, en die gehuwd zijn te Arnhem 23
April 1903. Prof. Scholfen is gehurad met Grwtje F#ockema
achterklein:tlochterv a n Ynso - - - leider van M r . N i c o laas -~-’ geh. met Theodora Wihhina hria .4dr~iani genocmtl
op blz. 70 van dezen jaargang.
lirapen Ledehoer: In ro’od een zilveren kcpcr. Aanzien
tlc Zilveren helm, roo,d gevoerd, cn goud getralied, omzoomd ‘37 ~omsnoerd~ met zilveren roede wrong en 2 roede
vecren ‘beladen met cen Zilveren keper. Dekklecden: rood.,
zilver.
Wapen Scholten : Wezel) Gcvicrendeekl, 1 en IV, in ro<o~~j
Ccn gouden ster, TI en 111: een zilveren vogeltje op een
takjle. Helmteekten: e,en g o u d , ro~o~t1.e v l u c h t . Dekkleeden
rechts : goud ‘en rood, links : zilver-blauw.
Git hlet huurel@k Schollen Ledcboer sproSot een z o o n :
Cirhert .lonn. Scholien, geb. di’tlam 22 Jan. 1909.

ERRATUM: blz. 69 van jaargang LSSSI: wapen Everts
vertoont in blauw 2 schuingekruist~e .zilreren pijlen met
een keper van h’etzclfde over alles heen.
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De Motionen en de Genealogie.
door M. C. Sigal JP.

111 de PITieuwe I~ottci~laniscl-lc
Courant van Dinsdag 31
Mei 1932, Avondblad A, blz. 2,, vindt mcu een ;irtikeltje
,,Mormoonsche
activiteit” waaruit ik het volgende
overII~CIII, ~daar dit ons genealogen .interessccren moet:
,,Een v a n (de eigeuaardigst~e
leerstellingen f I e r MormoUW, (die zich hier te lamte aandienen onder den naam
,,Kterk van Jezus Christus of Heiligen der laatste dagen”,
berust op hunne opvatting 1 van den Ooop, die naar
hunne mecning, evenals ~dc Katholieke Kerk leert, t{ ter
zaligheit volstrekt nooicizak~elijk is. Wat zal er dan geschieden met hen, die in vorige eeuwen
gestorven zijn,
zonder dien doop der volwassenen te hebben ontvnugcn?
Dit is leen moeilijkhei:d, die ‘dc Mormonen op even humane als coulame wijze hebben weten op te lossen. Zij
leser8en, ldat men door plaatsvervmging deze oqedoopte
ovierlertìenen te hulp kan , komen.
Het is daartoe noiodig, dat iemand zich laat doopcn
met &’ uitdrukkelijke int,entie dien doop len goed’e Le
lateu komen aan een bepaald lid van zijn vo.orgcslacht.
Zulk leen posthuum begunstigdc wordt daardoor dan al
dt: voor~tkelen
v a n d e n d o o p , , deelachtig. Gelijk dus
de ‘vronie Katholieken ‘een mis laten lezen voor cen ovcrWen bloedverwant, laal de goedwilhge Allormoon een
l)oopsbediening d o o r een daartole geautoriseerd lid van
de Kerk van Jezus Christus voltrekken ten behoeve van
een zijner voorvaderen. Het bij belwoor’d,
waarop men
zich voor 6deze remplaceerende do,opspractijk beroept is
1 Korinthen 15:29, ltle bekende crux interpretum. Waar gcspraken woridt van het ,,gedo,opt worden voor de dooden.”
Het is Icluidelijk, dat deze doopspractijk aanleiding mort
geven tol genealoyische nasporingen, omdat. jle meeste
menschen mt eenmaal niet veel van hun voorgeslacht
weten. Loodoende
k’omt h’ct Lelk~cns voor, dat genen@opdracht ontvangen uit Mormoousehen
yische burenuz
kring iemands stamboom na te gaan. De Kerk van Jezus
Christus te U hecht heeft zelfs een Lvekelijkschen
genrrlogrscizer~ curszzs georganiseerd, waar de gemeeuteledcn wegwijs worlden gemaakt, om in staat te zijn zelfstandig in
‘de arclii8even de voor den posthdmen doop vereischte nnsporingen te verr.ichten.”
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Mr. Willem Winder Juníor.
Op blz. 85 der vorige aflevering vau de ,,Navo,rscher”.
kom1 #een artiheltje voor ov’er ,,Een Alkmaarder in Ciuyaua
(Blerbice)” waarin mr. J. Belouje beweert, dat rnr. l\Villem Winder Junior (vermelld in mijn inventaris vat1 het
notarieel archief van Alkmaar, blz. 72) in het jaar 1781
niet in militairen dienst is gegaan en voorts dezelide persoon is, die gouvernementssecretUris in Rerbice is geweest.
I n
hel ,,S tadsofficiantenhoel~.’ <(;cm. srchi~el’ iUkma:n.
111, 27.1! ffol. 96 verso) staat evenwel o+der ~tle mutaties
bij notarissten opgete’ekend :
,,aangestel& 5 Ssept. 1772: Willem Winder Junior, afgestaan 1781, zijnde in milifairen diens1 ‘gegaan.”
Wij h’ebbeu hier te doen met een gelijktijldig officieel
register, aan hetweIk ik meer waard’e hcchl d a n aan d e
opvatting van iemand, (die in 1932 zonltler schijn vau bewijs komt vertellen, dat die jurist-uotaris niet in militairen dienst ging.
Het grafboek der C;noote Kerk le Alkmaar vermeldt onder de begravenen in graf 60 Noordlergang :
a. 25 November 1748: Willem Winder.
b. 10 Februari 1789: Mr. Willem R7iud,er.
!
c. 16 April 1804: Cathariiia Winder.
Functie, bertxp, Ieeftijd of andere aanwijzingen geeft i[.lit
register niet. Uit nadelye gegevens is den heler R. gebleken
dat b. niet notaris mr. Willem Winder .Juni’or, niaar Mr.
!WilI~em Winder, burgemeest~er (gehuwd met .Joha. v . d .
Sluys,
yed. d’hssonvillc) is en deelt clan, mede, dat de
dus niet genoemd notaris -- onder lde Ilegravencn
dezelfdc persoon is als diegene, ,clie ~ouverilemciltssecY’elaJ
ris in. Herbice is geweest.
*Jammer, dat hij zijn bericht aangaande het overlij~tlen
van notaris mr. WiIl’em Winder .JLmior in ,het jaar 1800
in Den Haag niet gecontrDIeerd
en het resultaat v:ul
dal onderzoek hi,er msdeged~eeld heeft, want dan had zijn
meded~eeling elenig n u t kunne,11 hebben.
Aangezien de handteekening van M r . WiIlem Winde1
Juni’or; voorkomende olxler de akten, vobr hem in ,17781780 verleden (Inv. Nat. archief Alkmaar ur. 714) niet
overee&omt met dir: van: Mr. Will’em Winder onder Itle .
akt’en ten lov,erstaau van notaris L.v.d. ’ Toorn te Alkma;tr
in 1790 gepasseerd, za1 nader b’ewijs omtrent de identiteit
van laatstgenoemdle;’ geIeverid moeten worden.
Alkmaar.

N.J:M..

Dres\ch.

.
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Nogmaals Van Schueren Van Haegoort :
Van Groesbeeck.
Sedert ik in ,,Nav~orscher” 1930 (dl. LSMX) enkele bijzonderhcdlen a a n g a a n d e l~lovengen~oemdc f a m i l i e s m o c h t
publiceeren, kon ik zelf nog enkele aanvullingen vindell,
d o c h w e r d e n hov~enrlien n o g ,vau Idc zijd,e 4van een hclangst~ellendc 1,ezeres 1) g e g e v e n s to~egczonden. %Yc meld
mij nog meer: speciaal waar ik iets kan vindel~ over de
I~uitenlandsche
relaties?
Het gevonden ‘resultaat volgt hierna.
Uit. het archief van ‘de Lecukamcr no. 230 Pol. 6S Xlgem.
Rijksarchief (Hulland), blijkt ‘dat w e r d e n t~elccnrt m e t
tir: heerlijkheid Dussen:
17 Mei 1628 Eduard Jacot van Axele, va,der van:
.
8 September16.57 Maert’en .Jac:ot van hsele, oom van:
11 September 1682 IGluard Franqois van Schuwen van
Hagoort, broeder van :
2X Januari 1692 Jan Louis van Schueren van Hagoort,
oud 29 jaar, beleend hij overgifte cn volgeus cavclinge tusschcn hem ,eu zijn bnocder v.oorlmemd.
Jlaarna werden aclit,ereenvolgens
bIeleend :
Elisabeth Catherina van Shucrcn v a n H a a g o o r t .
Jacobus Franciscus grave van Groesbecck
Maria Anna Franqoiee van Groesbeeck
AIBesalidcr Eugtine etc. marquis de Cr3is
Charl,es Ludumes marcluis d e Crois.
V o o r t s een& gcgcvcns o n t l e e n d aan h e t ffnmilicarchief Heereman van Zuijdtkvijck, afkomstig van het kasteel Surlenhurg in \Vestfal,en en thans sedert ,eenige jaren
op het Algemeen Rijksarchicf te ‘s-Gravenhage (zie Voorloopige Inventaris nes. 967 en 13ï9):
Jean Louis van Schueren, heer ‘van Hagoort, J~ussen,
H,eyndlouck, cuz. .overIeden 1726 (en niet 1727, gelijk ik
eerder vermcl,dde), huw1 1 6 9 3 ’ A n n a Isabella (of Ann?
Elisabeth j Heercman,geboren 2-1 September 1662, overleden t,e Utrecht 1725, d,ocht,er van Dirk Heereman van
Zuijdtwijck en Anna Ramp.
Uit dit huwelijk:
’ Iada M a r i a , g e b . U t r e c h t i n h e t ,,Mandaetshui,js” 4
,$priI 1697, ovcrl. op Dussen 14 Septeml,er;
!
Harmcn Frangois, geb. ( U t r e c h t ) Minrebro.ederstrafit
Juni
1699;
.
Catharina Elisabeth, geboren 1701, gedoopt 26 Januari
1 7 0 1 d o o r ‘ P a t e r Verbrug,ge, huw8de 7 September 1 7 2 7
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Alexander François graaf van Groesbeek en Wemelinge.
Uit laatstgemeld huwelijk werden geboren:
3 Februari i729 M,aria Anna Francisca gravinne van
Gnoesbeek, gedoopt door pater .Jacobas Waesbeek. M,eter
Maria Heereman en Jacob, graaf van Groesbeek;
29 Octiob’er 1730 Elisabeth Catharina Francisca ,van
Gnoesbeek, ged(oupt ‘door pater Jacobus van W.aesbeek;
meeters Corneha #Hieereman van Zuijdtwlick
en de baron
”
Harskamp;
1 November- 1731 Jan Jacob Francis ,Joseph .van
Groesbeek, gedoo,pt door pater Jacóbus van Waesbeek;
meeters Catharina He’ereman ,vm Zuijdtwijck en de marquis van Warrlenije.
In hlet testament van Theoldora J’oa.nna Ignatia Heerteman van Zuijdtwijck dd. 23 November 1757 worden nolg
vermeld #M,aria Anna gravin van Grocsbjeek, markicziu
de Croix en jkvr. Elisabeth gravin van Groesbeek, nage,laten kinderen van Alexander graaf van G. en. Elisabeth
van S.
.

Uit een machtiging, verleden voor den Alkmaarschen :
notaris Th. van H.eymenbferg dd. 20 April 1695 blijkt, tiat
de gebroeders Johan Louis van Schucren heer van Haagoort en Eduand François van Schueren gezamelijk cigenaars zijn van een dubblel huis en hot cn stalling, gelegen
cu staanmde te Alkmaar aan de Langcstraat Noordzijde.
In ‘een v,oor .dienzeIfdNen no’taris dd. lV5 April 17 LG , verl’eden ‘dlonatio inter vivos schonk eerstgenoemde J. 1; ,vau
Schueren -aan zijn zoon jhr. Harm,en François .20 morgen land in de Zijpe aan #de Groot,e Sloot gelegen in den
kl’ejnen pol,der F. en nog in d,e Wieriugerwaarrl isn de
letter ,4. 20 morgen, genaamd ,,de verbarrende hofstede.”
Alkmaar, Juni 1932.

Mr. J. Belonje.

1) Gaarne betuig ik mijn beleefden dank hiervoor aan Mr. E. C. M. Prins
Chartermeester bij het Alg. Rijksarchief te ‘s-Gravenhage.

Henckel von Donnemmamk.
Vlorst Henckel van Dormersmarek uit Tarnowitz in Polen vermlo,edt, dat zijn naam in Iverbanld staat met onzen
plaatsnaam Hengelo. Is dat vcrmoladen juist, dan achten
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wij het waarschijnlijker, dat deze vorstelijke. naam verband houdt met Hengelo in Gel,dlerland, dan met Hengelo in Overijscl. Immers dc outlste vormeu, !die m’en vau
Hengelo
vindt, zijn van ‘t Hengelo i n Gclderlanld. h
10813 wordt Hengelfo
in Gelderland reeds genoemd en
H’engelo in Overijse1 troffen we niet aan vóór 1393.
Het Hengelo ‘in Gelderland was vanoulds ook voornamIer plaats dan Hengelo in Overijscl, dat eerst betrekkelijk laat als dorp en stad van beteek’euis opkomt. Hengelo in Overijs#el is waarschijnlijk genosemd naar II,engel0 in Gehler 1 and ; ‘n dergelijk overnemen van namen
klom1 bij ‘ons ,cn el’ders veelvuldig voor.
D’e meeste plaatsnaamkundigen ~erkenueu, ‘dat het eersle
lid van den samengesteldlen naam Hengelo niet duidelijk
is, noch in ‘t Geldersche, no.ch in het Ovcrijselsche Hengelo. Naar onze meening kan in Hengelo,o het Ncdcrlandsche heng (in de owde bteteekenis van hoek, haak)
WC onzen geslachtsnaam IJengel(man) naast Winkel(man/
zoud,en mogen plaatsen. Eu nu is het in ,dit verband merkwaardig, dat niet ver van het Geitlersche H,engel’o ‘tweemaal (drie kwartier ten N.O. van Steendereu en ‘n half
uur ten N.W. van Lichtenvoorde) een huis- en b,uurtnaam
Dorìderswinkel voorkomt, waarin h’et winkel holek, hoekig
stuk Iand kan ‘beteekenen, evenals in den familieunnm
Winkelman en in vele onzer plaatsnamen.
Mag Vorst Henckel van Donnei-smarck uit Tarnowitz
het eerste deel van zijn naam in verband bsrengen met
het Geldersche Hengelo, dan zou weIlicht het tweedc gcd*eeltc m’et h’et tweemaal ldaarb~ij voork’omende Donderswrnkel in verband gebracht mogen worden.
Wie zou ons hieromtrent nadere aanwijzingen of inlichtingen kunnen verstrekkIen?
Oldenzaal.
P. Vinc. v. Wijk, 0. Carm.

Onbekend wapen.
Onbekend wapen. Een l&e eeuwsch zilveren cachet vert o o n t a a n de. eene zijdte h,et volgen,de wapen: Doórsneden, A, een gaaode of loopende leeuw, 13. zes ringen
(3-2-l), helmteeken: een uitkomende leeuw. De andere zijde van het cachet vertoont leen mo18en. Dit wapen zou zijn
van een geslacht POU,WELS, dat in de 18e eeuw eerst
in Arnhem, daarna in Amsterdam was gevestigd en waarvan Ieden het berolep van molenaar uitoefenden. Is dit
juist? Hoe zijn de kl’euren?
Vlaardingen.
M,. C. Sigal Jr.

l
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Eet predíkanten-geslacht ‘Bouman,
uit het Groninger Oldambt, door H. EI. Everts.

Dit ,,achtenswaardig” geslacht, zooals het in e’en levensbericht van één zijner I,eden door diens zoon heet, is
het bewijs, hoe. vooral in mdse 8oude tij!den, een ‘eenmaal gekozen roeping overgaat van vader op zoon, en Itle aangetrouwde echtgenooten, loo8k Idikwijl&s weer voortkomen
uit ‘een dergekijk geslacht.
Ik denk .hierbij aan het geslacht Bouman uit het Groninger Oldamb,t, niet te verwarren met zoovele ander,e
van mdenzelfiden naam, hetwelk, voorzoover mïj bekeud,,
uitgestorven is, ,en alleen nog door annhuud~king z~oortl’ee/‘t in tweie takken, van welke de oudste ook weldra
geheel uitgestorven zal zijn. En da&rom leek het mij als
d’e laatste van ldien tak niet onbelangrijk, om een en anrker
van ldit geslacht hier weer te geven.
Vgl. meen paar grafsteenen, wier grafschriften beschreven
zijn in het ‘welbek~ende werk van Jhr. Mir. .J. A. Feíth e.a:..
.Grafschrift,en in Stad en Lande”, bestaat h’et wapen uit

3 paten met ‘eten klimm~end~en leeuw over alles he’en, cn is
zulks groIotendeels in ou~ereenstemming met leen paar sig-

netten Ben st,empeIs, waarop het wapen wordt afgebeeld
als: geschakeerd van goud en zilver, met een klimmenden
leeuw over al1e.s heen.
Aanziende helm met alen leeuw

uitkomende als helmt.eeken 1)
De oudst uoorlciomezde
van Idit geslacht is Lutjen of
1. Lutjen Tonnis, die zichzelf lof wi’ens na te noemen
zoon zich Zater Bouman noemde, geboren in 1676 en
overleden t’e Mleedeu in Groningen, Oldambt 16 Augustus 1743, g,ehuwd le. met Jantr’en Bronnes, geboreu
m 1656, en i te M,emedlen 15 Novemb~er 1713 en 2e met
Chrzsfzna Flacius of, Fdacius gebloren in 1689 *t lle
’ Meeden 21 Maart 1733. Hij was schatb~ewaarder op
de Meeden en kervo’ogd en ouderfing in de Gemeente
‘J’esu Christi te M:eed’en op de Meeden. Van het eerste
huwelijk IS nzets helcend, misschien is daaruit geboren)
Tonnrs Luitjens, eigenerfde op (de meeden, geb. 9 Mei

1) Kan iemand mij ook zeggen, of die klimmende leeuw iets bijzonders
beteekent en of hij soms een vaste kleur heefi, daar hij op meerdere wapens
in Groningen voorkomt vlg. bovengenoemde grafschriften, o.a. op de Wapens
van na te noemen geslachten Placius of Polacius ‘en Bronnes. ‘Zoo ook op het
Wapen v.h. geslacht Stheeman.

isö
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1713 en -/- 3 Feb’ruari 1788, au qehuwti tiet Altjen
1776. ten bewijzle hun namen en hun grafschriften met wapens
no. 28 ‘en 41 (M,e,e#d,en) .
Het wapen Bronnes is doorsnc~deu: ~JoVell een pelikaan
met kroost, benedsen, geldeeld CI een sleutel b c,en klimm’ende l,eeuw.
Uil het Ye huwelijk met
11. C h r z s t i n a Placius o f Polacius s p r o o t Aapko Lzritjens Bouman geboren te Meeden in 1717.. overleden
te M,iddelstum 28 April 1782. D,e vraag IS geopperd
of zij soms een dochter wtls van Ge,orgius Nenrrci
Placzus, die in 1683 als candidaat naar Sebaldeburum vertrok voor ‘de aldaar opengevallen predikuutsplaats, van #daar in 1690 naar Holwel:d vertrok en
‘er November 1705 ov’erleed, en #die misschien een
klernzoon z’ou gew’eest zijn van Georgrus, een Leipziger, idie als predikant in 1647 te Linden overleed,
terwijt hij in 1584 ,te Leipzig geboren werd.
Het wapen Placzus of Polacius vertoont: gedeeld.
(1 ‘een halve adlelaar, b doorsneden: boven een arm
uit ,een wolk komend’e, houdende in de hand een pijl,
vergezeIld v a n 3 lielies, bcncden e e n klimmend~en
leeuw (op de grafst’een eenigszins anders.)
V’ermeImd mogen nog worden tle grafliederen val]
bovengenolemden; ais :
Alberts, geb. 13 Juli 1715 -1 28 M,aart

vo,or Lzzltj.en

..

Tonnzs:

:,Dees plaats toont aller meuschen lot,
,,Hoe het Ligchaam hier verrot,
,,Wanneer d’e doot heeft afgesneden
‘1 Leven hier op Aard bemxlen.
IIHieronder rust h’et kond gebeent
,,Eens Ouderlings van dees gemeent.
,,Hi,j stierf oud en zat van <[lagen
,,Met sucht ‘s-Hemels kroon te dragen.”
,,Volor Altjen AFberk, huisvrouw van Ibnnzs Lzzit’jcns:
,,Men kwelt zig hier vergeefs met ‘t .geen d’aard
ons af konmt eischen,
,,ls aard en ‘t lev’en als ‘t gezaaide met de seissen.
,,Gods werk alleen helaas al schijnt ons niet te deeren
,V#erbryselt ons gestel, ,doet nns tot aarde keeren.”
boor Altjen Alberts, hzzisz)r.ouw va11 Tonnrs Luitjens:
,,Gedoog Ide &od~en nu in aardrijks schoot te dekken,
henen
,,Want ldaar het uit ontstond moet alles
[strekken.
,,De geest gaat na zijn eeuwig huis, en ‘t lighaam in
[de aar&
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,,Dat voor leen korten tijd met zulk een regt aanvaart.”
Als haar wapen is er blij afgebeeld: een hert, springende tegen een boom.
Voor Christina P,oIacius:
I
,,Alschoon de mensch hier alles heeft
,,In voorspoed . . . . . . . .
wenschen leeft,
$00 is ‘t in ‘t eind gewis Ir.le doodt.
,,Maar voor Gods kindleren geen noot, ,,Omdat haar zielen rusten in Abrams schoot.”
Keeren wij ilu terug tot 11 Aapko L,zritjens Bouman
dan blijkt het, dat hij de eerste predikant in dit
geslacht is, ,die esen Idergelijk ambt bekleeddIe:, en wcl
sinds 1744 tbe Olidesum~ergist (Oost Fri’esland), sind,s
6 MIei 1.749 te AMidIum, sinds 1753 te Kropswoidef,
classis Groningen en sinds 1763 te Midd8elstum
Hij maakte zich b,ekend #door zijn werk ,over de
,;eerste beginsel~en van de leer der waarheid”, cn
hzrzude in 1747 met Josina Marìá Van Weerden, die
te Kropswolde gebo.rfen was, afkomstzg uit o,f althans
nauw verwant aan #de nakomclrngsChap vari dien
beroemden Gomarus, vgl. na t’e noemen levensbeschrijving. Zij was (de dochter van Jacobus Van
Weerdeen gebonen in 1672 eu overleden te Losdorp
30 Januari 1733, en Helena Fleek, ,dochtcr -van den
lx-sedíkant H. Fleek De H~ellum. JacoDrrs van Weerden
kwam als proponent in 1706 te L,osdorp cn heeft
aIrdaar 26 j ar als predikant blij ‘de Hervormde Gemeentte g e &‘end. Hij had een z o o n Iienrwus, di’e
h’em op 1 Augustus 1734 als predikant aldaar op- ’
volgde, in 1779 praeses ‘der Gr,oningsche Synode te
Appingedam was en 27 Nov. 1794 onverwacht overl’eed, oud 82 v-jaar, tmerwijl hij gehuwd was met Tryntje ~%4estlrng,
dite hlem overleexde met 4 zoo’ns cn &n
dochtjer, w.o. +ie logdste (Jacobus Jr. als proponent in
1770 t’e Jutwert, on’der Appingedan$ bIeroepen, terwijl hij in 1793 de Grom Synode in die laatste plaats
presideerdle. Hij overIeed tj Februari 1810 in zi’h
64’e jaar èn was gehuwd met M&tina Naryarel 1za
Szssmgh, dochter van (den predikant J. Sissmgh te
Tjamsweer, #en jong overleden meL achterlating van
één zoon.
Het wapen V’an Weerden verto,ont een hangenden
<eikentak m’et 2 bladeren en 2 eikels, ook vlg het
werk van Jhr. Feith.
Uil: het huwe&k van Aapko Luifjens Bouman en
Joszna Marza Van Weerden zijn ge’bsrten:

.
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111. 1. ,Lurfonzus Boluman , geb’oren te Midlum in Rei-,
derlanld (Oost Friesland) 2 Jan. 1751 + te H;irdcrwijk 14 Juni 1836, pedikant silllds 5’ M,ei 1776 IC
Pleize in Drenthe, waar hij als zo’odanig door den
Homogl,eeraar Chcvallier bevestigd wend, sinds
19
Maart 1780 te Idax!d, Aegum en Frlens, onder de
classis van Leeuward~cn,
ten sinds 29 April 1798 te
Hardcerwijk.
Daar wer.d hij aI spoedig ook tot voorziNer van het classicaal Bestuur van Hard’erwijk
en
tot Lid van het Provinciaal Kerkbestuur van G’elsderlanld aangestlelld, ‘en t’elkens w e e r o p n i e u w b’enoemd tot het tijidstip zijnIer rust, die hij iu 18%
nemen molest wegeris
toenemende, lichanrnszwaktc.
Hiervan heeft hij nog vele jaren .genolen,
inlusschen niet zonder zeer groot lij,d’en. Bijna twee jaren
u6ór hem was ouerleden zijne echtyenoofe Lucretìa
Welmzna van der Swaayh,
geb. te .4ppingeldam
18
1faart 1762 f te Harderwijk 22 Juni ‘1834, eerst zuek
duwe van Johannes Fr’antzen, predikant Lc Groningen, ‘dochter van Hermanus ua2 der Swaagh (soms
olok geschreven als v.d. Swaag ot Zwaag) e n ‘ook
gesproten uit elen ‘b,ek.ende predikautentamilie, gebIoren te Aduard in 1725, -1 te Nieuw Scheemda 2
Augs. 1781 als predikant van Scheemder Hommcrls
*en Metfzna Evers, d&ht’er van Ubsbo Evers en Bermendina Wolthuis. Het huweIijk van Luitonius Bouman werd begin 1788 te lduard @esloten.
Dit alles wordt vermelld in een korte levensbc-,
schrijving
‘en karakterbleschouwing, door zijn zoon
prof. .‘Dr. H’ermannus Bouman, sub1 IV na te noemen,.
Hel wapen u,an der Swaagh is gedeelld: 1 een hal\*
zwarte adelaar, uitkomende uit de deelillgslijq 11
,een schuinpaal.
Ze. Helena Boum,an gehuwd met Hyke Geerfs Tijkens, welk huwelijk kinderloos b’leef. Mogelijk
is zij dezelfid’e #die ‘de 2e vrouw werd van Dr.
Johan Diederik Mignon van der Tuuk, geneesheer te Zandew’eer,
geb,. 14 April 1742 te Gasl,huizen en wiens eerste vrouw was Catharina
Thceodora van Weerden, geb. te L,osdorp, -/- te
Zandewe’er
in 1792, ‘die ‘een dochter kan geweest
zijn van Henricus van Weerden, predikant te
Losdorp b,ovengeno,emd.
(blz. lS1).
Se. Henrzcus Bouman, geb. te Middelstum in 1766,
predikant sinds ‘29 Octob,er 1792 te Tolbezt in het
Westerkwartier ‘en aldaar aan Ide gevolgen van

’
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een bleroert’e kinderloos Averledcn 26 Maart 1810,
na in 1806 gehuwd te. zijn met .ilidrrana Jlariu
Van. Peer, dochter van M.r. H. L. A. van peer
en Kenna @e Jonge, die in 1812 hertrouwde met
den predikant van Hornhuizen J. C. Themmen.
Uit het huwelijk van Luitonius Bouman sen
Lucretia Welmina van der Swaagh wer’den geboren :
1V. ite. Hermanuus Bduman, geboren te l‘daard 11 Februari 1789 overleden t’e Utrecht 14 Mei 1864.
Na in Har’derwijk in !de theologie gestudeerd le
hebben ‘en candidaat te zijn geworden, werd hij
20 Sept. 1812 predikant te Oostermeer, enïn Juni
1815 t,e Finsterwollde. hl spo’edig maakte hij zich
bekend Idoor zijn geschriften, o.a. door zijn beoorldeehng van den Bijbel van ‘Van der Palm,
‘en zoodloende werd hij in NQV. 1822 tot prof~~or
IIZ de godgeleer,dh.eid
aan de Utrechtsche acad6
m i e btenoemd, waarvo,or hij 20 Mei 1823 zijn
inaugureelle redt hiel:d ,,de Belgio, disciplinae thee
logicae, nostra imprimis aetate, sede pulcherrima
et maxime opportuna.” O p 3 0 M,ei d . a . v . werld
hij als academieprediker blevestigd, en 13’ Mei
1825 werd hij door de zeIfd#e academie tot nbctor theologiae honorìs causa bfenosemd. Hij Onderwees de theolbgia naturalis, de exegese van het
nieuwe, latter ook van hset oude testament, en
‘d#e encyclopedia theologica, bovendien nog na,
den dood van prof. 1. H. Pareau in Februari l833
het arabisch. Tweemalen was hij Rector Mápzficus. Op 26 Maart 1830 droeg hij het rectoraat
over met ‘een rede ,de historia phiIosobiae de
Dmeo” en 21 Juni 1836 hield hij in ,d.e Domkerk de
r#edevo,ering naar aanleiding van het 200-jarig bestaan der Utrechtsche HoogeschooI, ‘den ‘f)en keer
droeg hij na afIoop het rectoraat o’ver op 3 April
1845 met zijn oratio et instituta academica quati
seculo XVII füerunt in patria cum iis, quae nunc
ib~idem sun t, breviter comparans.”
Hij was Ridlder in de orde’ {van den Ned.
L,eeuw, werd 27 Juni 1834 met zilver bekroond
‘door het Prov. Utr. Genootschap ‘voor Xunsteen
en Wetenschappen, een is van zijn werken vooral
b’ekend geworden do’or zijn geschiedenis van de
Harderwijker Hooge sch,ool. Zijn porfret is gelithograph’eerd do,or J. L. Jonxis. In 1859 werd
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hij emeritus.
Hij was 2 Mei 1820 te Oudte-Pekela
gehuwd
met Henrlca Adrz,am, geb. te Tjalleberd 3 Dec.
1796 -j- tle Utrecht 7 Smept 1883, dochter van ~Marcus Jan Adriani, toen predikant te Oude-Pekela
sen Alago,nda van (der Tuuk.
Hlet g e s l a c h t A d r i a n z voert als wapen:

v.

in

goud een roold gebekte en Jepoote zwarte adelaar.
Uit hun huwelijk zijn gesproten:
l*e. Luifonzzzs Bouman, geb: te Utrecht 1 Qct. 1821
t te Utrecht Maart 1896, predikant, ‘t laatst in
Schi’edam, waar hij zijn emeritaat nam kort na
den (dood in 1866 zijner echtgenloole Johanna lacoba Ermerzns gesproten uit h’et bekende Zeeuwsche geslacht Ermerins.
Hlet geslacht Ezmerrns voert hlet volgende wma,pen. In zilver een opvlicgenmde rood getongde zwarte arend ‘boven leen 5-toppige berg, idie mt ,een watmer oprijst, alles in natuurhjke kleur. Hehnteeken
een zwarte vlucht, dekkl’ceden, zilver ‘en zwart.
Hierna vestigde Luitcmius Bouman zich te Zutph’en, spoedig woer in zijn geboorteplaats en was
vooral hier zeer werkzaam op godsdienstig gehield, o.a. als voorzitter van (den Protestanten
Bond (der afd&ing aldaar. Hun huwe@k bleef
krnderloos.
ALlagonda Bouman, geb’.

te Utrlecht 1 Oct. 1824
19 Juli 1869, na op 23 September
1858 gehuwd te zijn mlet Mr. Jacob Nikolaas
Everts, notaris te Twello,. geb. aldaar 8 Nov.
1817 als zoon van Mr. Ph~hp Pelgrim Everts en
Carolina Hlenriette Bake, -/= ala. 2b’Maart 188.
Uit hun hqwetzjk sproten 2 z~oms, die volgen
sub Vl.
Het geslacht Everfs volert het volgende wapen
In blauw 2 zilveren schuin gekruist’e pi,jlen met
een kleper van hetzelfde over altes heen. Helmteeken: aanzienmdee helm met blauw ziIveren clekkleedten, ‘dito wr,ong en een uitk’omende zilveren
pijl tusschen een blauw zilveren vlucht.
3e. ,Marcus Jan Bouman, geb. te Utrecht 23 Juni
1827 + te Amersfo,ort 13 Maart 1904 ongehuwd.
Hij was predikant in verschillerxde gemeen ten
het Iaatst als doleerend predikant en stierf als
emeritus te Amersfoort als laatste mannelijke afstammeling van zijn geslacht.
2e.

-/- te Twello
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4e.

,

Lucrefiu Welminta Bouman, geb,. t,e Utrecht 6
F e b r u a r i 1 8 3 0 , ongehuwc, aLdaar. overleden 2 5
October 1913, met wie dit geslacht Bouman gcheel uifsfzSerf.
Ij’. 2e. Joszna Marra Blouman, g e b . tme Idaarld 4 ,Juni
1791 t te Harderwijk 5 Juni 1867 na op lateren
leeftijd gehuwd gew’eesf te zijn met Dr. J. J. vcln
Lolenen w$eduwnaar ‘en geneesheer te Harderwijk,
dien zij overl,eefde, zonder adat kinderen uit dat
huwelijk geboren zijn.
3Be. :Medzmf Bouman geb’oren te Idaard en ongehuwd
overIeden t’e Harderwijk.
4le. Jacoba Boum’an,
geb. tc !daard 12 M,ci 1796,
t te ‘s-Ha e 24 Aug. 1876, trouwt Le Harderwijk
19 Nov. 1’#18 met Goderf 4ìrlaa.n Halenms, zoon
van dren preldikanf
Wií!em Hendrik Wajenrus en
WilZemzna ‘de Ridder, geboren te Cothen 22 Dec.
1793, $- te ‘s-Hage 7 Maart 1857 als gep. Kapi.-t e i n d e r Infant’erie.
Uit hun huwelijk sproten 3 krnderen, ,die v,olgen.
sub V A.
H e t g e s l a c h t H a j e n i u s s t a m m e n d e u i t Hrcmen en Hessen Nassau voert het volgende wap@n
G,evier,endieeIid : 1. in zilver een schuinrechts vliegende zwartme vogel, 11 en 111 geblokt van gloud en
blauw in 3 rijten IV in zilver een kronkelende
.
ZWUte
zwarte slang. Helmt’eeken : een zilver
v1uc11t. D!ekkleeden : rechts: zilver[zwart
en
s
l i n k s goud[bclauw.
U.t het huwelijk EvNerls-Bouman,
zie V 2 werden
geboren:
VI. A. 1. Mr. Phrlip Petgrim Carel Henrr Everfs, geboren te Twello 11 Jan. 1861, aldaar ongehuwd + 10
October 1886, advocaat-pro’cu\
reur t e AImclo, i n d e hlolop eenmaal e e n n’ositie i n d e rechterlitke m a c h t en wel liefst
bij het Openbaar M’inistvrie te mogen bekIele‘den, .wat helaas uio,or zijn vroegen dood ver-ij~d~el~d w e r d .
VI. U. 2. Mr. Hermanus llenricus A’vcrfs, geboren te
Twello, 11 Jan. 186 1, notaris te Twello, en
wethouder der gcmcente
Voorst, sinds 1926
ambteto,os wonende tte Amsterdam, gehuwd
geweest met zijn nicht Charlotte
L’oulse
Ev,erfs, g e b . t e Amster’dam 2 9 J u l i 1 8 6 4 , t
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te Twello 9 M,ei 1893, terwijl 2 kinderen uit
hun huwelijk gesproten, Zeer jong stierven.
IJit h e t huwelijlc Hajenrus-B;o,uman
i i e lV:4
werden geboren: ’
V. IS. 1. Willem Hendrik IIaJenius geboren te ‘s-Gravenliage 28 S,ept. 1823, commi’es uau het Dcpart. van KoI,oniën, t te Dieren. 24 Deec. 1906,
trouwt te s’-Gravenhage 25 Mei 1864 Cornelia
Wilhelmrn8a Reuchenrus, gebs. ald. 13 *Juli 1829
j- ald. 22 Oct. 1912, dochter van Paulus Jaco b ‘en Petrton4ella Anna M,aria Wilhelmina
T7an der Kloot. Uit hun huwelijk sproten 2
kind’eren.
#a. Godert AdriaSwn
Hajenius, die volgt.
b. Anna Cornelra Jacoba Hajenrus, geb. tc
‘s-Gravenhage 22 Aug. 1871 gehuwd aki.
28 Mei 1912 met Wrllem Isaac Arnold
Beusekom, &. ‘s-Bosch 6 Febr. 1839, oud
controleur % .B., zoon van Mr. Guillaume
Isac- en Anne Lambcrtine Keuchenius.
Wapen h’euchemus: In rood een zilveren Corinthische zuil. Helmteeken: de zuil
tusschsen een vlucht van zilver en rood.
Dekkle~edIen, zilver en rood.
2. Wilhelmina Hendrica J,acobus
Hajenius, geh.
te Delft 21 Oct. 1820 t te ‘s-Gravenhage 21
Mei 1907, trouwt al’d. 3 Mei 1843 Johannes
Pieter Feith, geb. ald. 12 Januari 1814, .i- alsd.
28 Aug, 1899, S’ecrelaris-Generaal bij het Depart,ement
van Koloniën v:m 1861-1872, ZOOR
van Johannes Willem Felfh en Philippina van
Mourik.
0 b,erbausen
Dit geslacht Feitb stam1 uit
sen is een andIer dan het bekende Gelderschc
uit
EIburg.
’
Hset wapen. ‘dat ,tlít geslacht thans vo’ert, is
#eigenlijk ‘dat v.h. in 1859 uitgestorven geslacht
Ruysch heho~orende tot den Ned. adel, waarvan een vrouwelijk lid huwde met Johan Pet e r Feit11 v a n die ?e generatie,t.w.: I n zilver
een 6 ‘bladerige blauwe roos (zonder punten
tusschen de bla:lleren) geknopt van goud. Helm
teekcn ‘een aanzi’end
moorenborstbeeld,
in
blauw gekleed, met spits naar beneden loopende hcrmelij~~~enu kraag, en gedekt met een
puntige naar lmks omgebogen, blauwe muts.

i
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D~ekkleed~en : zilver en blauw. Schildhouders :
2 gouden griffioenen.
LJit hun huwelgk zijn geboren:
a. Jacob~us Peith, geb. tc ‘s-Gravenhage 8 Juni
1’844, Ho~ofdaommies. a,h. Departcmcn t
van KoIoniën, trouw! ald. 19 April 1900
Suzunna Eslanda Wilh~elmrna

Kernper, g4>.

t e HeIl~evoetsluis
26 I+br. 1869 dochtel
van Hendrrk- eu Suzanna Sara Gaurw(ick.
Dit huwelij& bleef .?rnderloos.

11. Phitrppus Johann8es

‘s-Grav’enhage
Jan. 1847.

Willem leith, geb. Lc

2 8 M e i 1 8 4 6 , ,f- ald.

32

c. Phrllppus Johannes Willem F#elth, geb. IC

‘s-Grav’enhage
1 JuIi 1849, werktuigk. ingenieur t te Dortmund, ongetrouwd 25
M,aart ,‘890.
V. A. 3. Lucretia W,elmina HaJenius, geb. te ‘sHagc
6 April 1822, alfd. -i- ‘rlen ?
iyehuwd met
Eliza dje Kanter geb. te Aardenburg in IS09
als zoon van Eliza- Kapit’eiu ter Zee en Maria
le Grand, en Jr als’ HoofNdamb~tenaar bij hel
Departement
van Marine 22 Bpril 1892. Hij
was Kidlder ïn de I,eopolSdsord’e. Hun huwelijk bleef kinderloos. Dit geslacht d’e Kanter
stamt uit Zeeland en Zuid-Vlaandercn.
Vl. IJ. Godert Aidrlaan Hajenzus, geb. Le ‘s-Graveuhagc
3 Jan, 1869, secretaris vau Goes sinds 1904, Burgemeest’er aIdaar sinds 1918, trouwt ic ‘de Steeg 17
Mei 1905 Marie Lourse J80sxeptrina Smit, geb. le
HaarIem 28 Aug. 1874, dochter van med. Dr.
Willem Mannus- en Catharrna Suza,nna Eeg, uit
lvelk huwellji7c één zoon is gesprofen.
VII. Willem Hen’drrk God,ert Panf8ale:on Flajenius,
geboren te dien Burg op Texel, 22 Februari 1902, electrot,echnisch Ingeniieur, thans werkzaam bsij het octrooi
bureau van Elberts Doyx tle ‘s-Hage met Cliploma
ais octrooi-‘bezorger, wo~uende ongehuwd te ‘s-Hage.
Daar het werk van Jhr. Fleith. C.S. nog vermelldt 2 grafschriften omtrent‘ H’embe M,utderx, huisur~uw van 11. L.
Bouman, -/- te Meden 12 F,eb’ruari 1797 oud 71 jaar en
- H. L. Boumau zelf, ~ouderling en kerkvoogd in Meden .f aldaar 18 Maart 1803, ou,d 83 jaar, welk echtpaar ik eerst
niet thuis kou ,brengen, magik, meen ik, deze H(ermanuus
of Heuricus?) L(Luiqjens) Bourntrn een broeder uoemen
van Aapko LuitjenS &uman, dus beild’en zoons van Luit-
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jen Tonnis, uit zijn 2e huwelijk, en geh. resp. 1717 en
1719 of 1720.
O m verschillen~dc ~~lcnen d e n k i k , d a t H . L. Bouman
kinderloos stierf, zooldat ook :dezc tak dldelijkweer was
atgesneden.

Bronnen.
.Thr. JJr. J. A. F,ezfh e.cc. Grafschrillcn in Stad en Lancle.
P. A. ,!3org,er, Bilogr. Naamlijst van de Protcstanschc
J’redikanten in Ned~erlnlxl sinds die Hervorming. Handschrift
aanwezig in ‘de Universitcits-Hil~Iiotheek
te Amsterdam.
Nieuw Hiographisch Woondenbsock.
B i o g r a p h i s c h Wo.ordenb~oek v a n Prot~eslansche Gbdgeleerd~en in Ne~derland ~cloor 1. P. de Bie en Mr. ,J. IJK->• SJCS.
Het Protes tanschc Vadcrlancl. 13iogr. Wloordenb~óek van
Prot. Godgeleenden door Dr. H. Visscher cn Dr. L. ‘4. van
Langeraad.
Bibliotheca lheol~ogica ‘et philosophica.
Kerkelijk Handbo’ck 1911 (bijlage 17-1) cn 191 (bijlage
150.
fi. IK Romein, Naamlijst van Frieschse predikanten, Ne~deríand’s P a t r i c i a a t .

Hef Wapen van het geslacht Gunníng.
Medegedeeld door M. C. Sigal Jr.
Op blz. 72 van d’en loopenden jaargang (1932) komt in.
het artikel ?,Een ten ander over het geslacht Aldriani en zijn
verwantschap”, dolor M s . H . H. Evelnts, #de, bexhrijving
VOIOI- van het wapen van het geslacht Gunning.
Hel is echtmer nog leen open vraag of het daar beschre.
ven wapen wel het juiste is.
Hezlg met ,efen genealogie van het geslacht Gunning, welke binnen afzienbaren tijti zal worden gepubliceerd, werd
mij door ,eenige lIeden (dier familie medeged,eeld, dat het
geslacht van ,Engelschc oorsprong ‘zou zijn ‘en LOU afstammen van een Engelsch adlelijk geslacht van dien naam,
waarvan een der Ileden ‘naar Holland kwam, in militairen
tdlenst ging, op ideze wijze naar Duitschland toolg en zich
later weder in Holland v)estigdc; van hem zou het thans
in ons land blloeienlde geslacht Gunning afstammen.
Hiervan is tot dusverw slechts het volgende te con-’
troleeren. D e m o m e n t e e l o u d s t bekendje v o o r v a d e r i s
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Bjerndi. GWning, Idie gehuwd met Johanna Christina Char-:
lotte Ohrkrass den 1 M,aart 1733 te Rh.eda ’ (Krcis Minden) WII zoon het ldoopen, die de namen Johan Berml;t
ontving; (deze Idoopinschrijving is de fe’enigc op den naam
Gunning (of een variant daarop) w&e al,daar te vinden
is, zoloals lde predikant te Rhelda mij mededeelde.
Deze Johan B’erndt huwldie als jonge man van Rhedn te
Haarl,em 29 M,el,1763, waar hij 16’December 1798 overleed.
Van h,em stamt het thans hier te lande levende geslacht
Gunning af, waarvan. sommige Ieden het ‘door Mr. H. H.
Everts beschreven wapen voeren.
In h,et bezit van een der leden der familie Gunning is
een ‘boekje, getitelld: Documents of tne Gunning Family
by George Gunning, Chehenham, 1834, dat tal van gegevens ‘en een genealogische -tabel ‘over een Engelsch geslacht Gunning bevat, benevens cen afbeelding van een
wapen, waarvan het ‘door !Mr. H. H. Lverts b,eschreve,ne
het hartschilld is.
In ‘dit bsoekje komt niets vo,or wat er op wijst, dat een
der leden van hlet daarin b,esproken geslacht naar Holland of Duitschland ging, zooals de overlevering luidt;
otok uit hlet onderz,oek ble’ek .tot ldusverre niets dienaangaande.
Nu bleek mij, ,dat in Kampen cn Zwolle leden van een
familie Gunning wonen ,en uit een gedeeltebjke genealogie
van dit geslacht, opgemaakt door wijlen den Heer F. Gunnmk Bz. t’e Kampen, waarvan een afschrift op het gemeentle-archief aldaar blerust, wend ik gewaar, dat ook in
dit geslacht sprake is van memen Engelsche afstamming.
D’eze famihe he’eft ,de volgende overlevering.
h’en der led’en zou omstreeks 1700 uit Engeland naar
HolIaed gekomen zijn en tdilenst hebben genomen in h,et
leger, ‘dat in dien tijd B.onn a. Rhein bIelegerde; diens
zoon zou Jan David Gunning11 zijn, (die in 1715 als sergeant van Bonn naar Kampen kwam, waar hij 5 October
1737 gratis grootb~urger werd.
Verwantschap tusschen die in Rheda (Kreis M,inden)
geboren Johan Blerndt Gönning, Idie zich te Haarlem vestigd’e, en Jan Davifd Gunningh, di’e blurger van Kampen
werd, vermocht ik tot f-ued~eh nog niet vast te stellen en
hoewel h,et m’erkwaardig is, (dat in bleider nakomelingen
een gelijkluijdentde overlevering voortbeeft omtrent de Engelsche afkomst, ‘lijkt het mij vvoorblarig h’et wapen van
het Engelsche geslacht Gmming of het hartschild daarvan
als het juiste familewapen te bbeschouwen zo,olang die
atstamming niet b’ewez’en is.
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Als wapen der’ familie Gunning is bij Rietstap (2e uitgave. Ndl. 11, blz. 1315) bekend hvet volgende: In rood een
kast,eel met open polort ‘cn lvckr~oond ~uoor een toren; gekrolondc helm cn 3 struisvlccren als, helmteeken. Dit wapen werd in ~tlc Navorschcr van 1913, 62c jaargang, blz.
2 0 9 a l s fout,eif aangemerkt ‘daar wend
nwdcgedeel$
‘dat het moest zijn: in blauw een hart van goml. Hielenleeken het hart, waaruit twee groene takjes komen.
Mevrouw ‘de Wad. G. ,F. Gunning geb. J. J. C. Thomas,
Snclliusstraat 69, ‘s-Gravenhage, bezit een cachet, vertoonende ccn variant hilcrop, zijnde in goud een hart van
rood; helmteeken als lxschreven in ,de Navorscher 1913.
Hlet onderzoek naar lrlc bieweerde Engersche afstamming
zet ik volort en ‘daar ‘ik inIichtingenuit het buitcnlnn:l
wachtende ben, waarvan het antwoiord nog wcl cenige
lijd zal aanloopcn, hoop ik t.z:t. op een en ander terug
te komen.
Storm van Leeuwen = Stam van Leeuwen,
door M. C. SSgal Jr.

Bij het bewerken der genealogie van net VlnardingschSchiledamsch geslacht VAN LEEITVVEN kom ik tot e~cn
cigcunardigc ontdekking, n.1. dat de tak van ‘dit geslacht,
wclkc scdcrt 1 9 0 1 ,den naam voert van STORlM VAN
LEEUVV;EN ‘een verk’eerd’e naam (draagt en eigenlijk moest
hcctcn STAM VAN LEEUW;EN.
Bij verzoekschrift dati Nijm’egen 2 Januari 1900 aan
H. M. de Koningin gaven:
1. Arnoldus van Lleeuwen, gepensionneerd Majo,or van
hel Ned.-Oost-lnd. Leger, wonende te Nijmegen, gcboren te Epe, d’en 11 Februari 1849 en gehuwd met
.Jonkvrouwe Cornelia Jacoba Elisabeth Christinc
Anne Stern!
2. Daniël Marms van Lleeuwen, Kapitein dser Infanlcric,
in gai%izolen te Amersfoort, geborlen te Epe den ,)
Octob,er 1851 en gehuwd met AhdIe Maria Catharina
van Hoytema, en
3. Johannes Jac&us van Leeuwen, Kapitein der Infanterie, in garnizolen te Amersfoort, geboren te
VVarnsveIld lden 7 Mlei 1854 en gehuwd met Bertha
_*
IJ~etronelIa van Driel,
allen broeders, te kennen:
1. DAT HUNNE VOORtiUDERS ZICH SCHRE,VEN
,,STORM, VAN LEE,UVVEN”,
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2. dal zij voor zich en hu~me wettige nakomelingen bij
hun geslachtsnaam, den naam ,,STORM.I’ wenschten te voegen, tlen leinde voortaan den naam ,,STORM
VAN LEEUWEN” te dragen,
waartoe zijn aan H.M,. de Koningin toestem’ming wrzochten, welke ve+end wer.tl bij Kon. Besluit van U
Februari 1901, no. 42.
Ik vraag mij af hoe adressanten er ldestijlds toe gekomen zijn in hun verzoekschrift te bewereu, dat hunne
voorouders zich schreven ,;STO.RM, VAN LELUWEN”, cn
dan zouden hierop elenige antwoorden te geven zijn, nl.
) 1. zij wisten dit dolor overlevering, welke niet werd gecontro18eerd,
, 2. zij waren in het bezit van oude familie-papieren,.
waarin óf de naam verkeerd geschreven was 01
3. IdNegen8e, Idie mogelijk naar hem een ondIerzoek in-’
stsel’de, in d,e origineele bronnen de naam foutief
hleeft gellezen.
waarin zij die verkeerd heblb’en gelezen,
De foutieve aanvraag moet wel op een dezer ldrie grónden ‘berusten, want uit de oude Vlaardingsche
DOOP-,
T r o u w - #en Begraafboleken blijkt maar al le duidetijk,
dat d’e vooroulders van adressanten zich NIET ,,STORM
VAN LEEUWEN” doch ,,STAM VAN LEEIJYVEN” schreven.
Bovendien bmezit die familie (Stam) van Leeuwen een gcslachtswapen, dat als volgt wordt omschreven: In goud
eeu afgeknott,e ‘stam van groen, waartegen aan weerszijdsen met Idle voarpo,otlen een leeuw van rood staat, het gcheel ondersteund door ‘een grasgr,ond. Helmteeken: een
uitkomendtde I,eeuw van rood; helmkleeden: goud en ro,od.
Dit wapen is dus een z.g. sprekend!
Wannieer i. d. t. ldse adressant,en u i t
piëteit hunn’e v o o r o u d e r s d’en louden naam h e b b e n wihen herweg (indien z ij
st’ellen,
dan Iigt m,.i. o p hu11
nog in Iseven mochten zijn, h,etgeen ik niet k’on nagaan)
of ‘die hunner nazatlen, alsnog ncrnms-verbeterrng aan te
vragen. De in bewerking zijnde geuealogie houd ik voor
belangstellenden t,er inzage.
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De overgaag van het geslacht Lapidoth van de Israëlitische
naar de Nederduitsche Hervormde Kerk,
door ,M. C. Sigal JP.

111 h e t Dotopboek d e r Nledercluitsche Herv’ormde G e meente t,c Vianen over de jaren 1762-1811 treft men
volgeude aantwkening aan, waaruit
bovenstaande overgang blijkt.
Den ‘ 2 8 M a a r t ( 1 8 0 5 ) zijn na vooratgaande Retijdenis #des geloofs geldoopt Yl’e volgende volwassene personen
val1 de .JoNoidsehe Natie:
Salomon Lapidoth
’ Christiaen Nicolaas
geboren 8 Aug. 1750
Hebben deze
Sarti de Jonge
Christina Johanna
geboren 5 Dec. 1764 bij den doop
Reina Lapidoth
t ontfangen de > Reinira Frederika
geboren 28 Oct. 1782
nevenstaande
Meyer Lapidoth
Willem Frederik
geboren 28 Aug. 1785
Naamen :
Lodewijk
Lea Lapidoth
Allette Charlotte *
geboren 5 Sept. 1786 l
Zi.jn gedoIopt no;g Itle ti,en jlonge kinderen
van borengemeld~e Ehelictlen Christiaan Nicolaas
Lapádoth en Christiua .Jlolxmna de Jongq cn zijn
dezelve genaamt :
Het le geboren d. 17 May Ao. 1789 genaamt Everldinn
Gmerarda.
Het 2e gcborlen d. ~5 April 1790 genaamt Bernard Goswijn.
Hlet 3e geboren Id. 2 JuIy 1792 genaamt Maria Theo,dora,.,
Hlet 4e geboren d. 7 Siept. 1793 genaamt Wilheimma Jaeoba
H’et 5e geboren d. 2 Ssept. 1794 genaamt Julia Christina,.
H’el Cie geboren d. 14 #Juni 1797 genaamt Elisabeth Helena.
Hlet 7e geb,oren d. ‘23 April 1799 gcnaamt Henriëtte Emilin.
H’et Se geboren ,d. ‘23 NIOV. 1800 genaamt Dina Cornelia.
Het Se geboren d. 823 July 1803 genaamt S’ophia Catharina’.
Hset 10e geboren Id. 30 Dtec. 1804 genaamt ChrIstinan Pieler
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Cornelís en Lítpen de Zeeuw.

N :\ a r aanleiding van mijn stukje over Cornelis cn Licven dc &wuw (Nuvorscher 8lste Jaarg. blz. -13) ontving
ik vm tien H e e r D . Rrouwer , .\rchivaris van Enkhuizen
cc11 a a n t a l wnard~evollle mededcclingen,
d i e i k hhx l a a t
volgen.
Lieven dc Zeeuw heeft blijkbaar de gcheclc cspe’ditie
van 1639 mcegcmaakt in het eskader van Tromp; Cornelis
komt maar cen paar maal vloor.
I,le\w~ dc Zccu (w) was
Capitcyn van cen der ,,Sc’hepc” VU11
Oorlsoge u y t ‘t Nool.dcrcluaertier,
gedes tine,er\
onder itle Vlagge.van ASdmiraal Tromp; Cornc!is de Zecu (wj
was Capiteyn van elen dser schepen van
Oorloge u i t ‘t
Nooi.dcl’quaïti’er, gc,drstinecrt ,otii tc convoyecren.
Reiden stonden ‘dus speciaal in dienst van de Admiralilcit van ‘ t Noorderquartier. In de registers der ResolutietJ(xkei~
van de vroe~dschap, waarin wél voorkomen ‘de nam e n d e r Ca.piteyns v a n ,dc s t a d s 001*10gsc11cpc11
tot
convov v a n ‘de H a r i n g b u i z e n , kOnm1 ~UII nameil xtlall
ook met voor.
‘n Hesolu tic van ,dc Staten van Holland in dato $1 DW.
1639 luidt:
,,Op hlet geprop,onelerd van de Heereu van ‘Enckhuysen,
i s naer d e l i b e r a t i e verstaen ende gercsolvcert, d a t liet
schip van Capiteyn Lieven lde %ceu sal mogen vervoer1
w e r d e n v a n Helvoet t e r /Iïnxefse clcrer hetselue is rrgf@rlal*en, omme soo spoe~delijck a l s ~docnclijck sal wcsen,
aldaer bequaem gemaeckt ‘tc werden, om met den cerstcn
wederom zee ,tle nemen.”
Hi’eruit leidt Ide Heer Rrouwer af, dat bledioeld is Enkhuizen, anders zoudIen ‘d#e gecommitteerden van Enkhuizen zich niet zoo h,ij’zondlcr vroor Itlczle reparatie geinteresscer’d hebben. In ‘t Zleebrieven-boek van Enkhuizen, 3e helft
van ‘de 17e leeuw en 18e eeuw wordt voorts vermeld: - 26 Mei 1669 een zeebrief uitgereikt aan Cornelis de
Z e e u w van Enckhuysen voor ‘t schip? genaemt ‘t Huis
Nieuw-N,oordwijck,
g r o o t 1 8 0 l a s t , ~0~04~ e e n r e i s n a a r
Oost-lndië.
14 S e p t . 1 6 8 3 e e n zeebrief uitgereikt aan i2driaen ldc
Sccuw van Enckhuyscn volor ‘t schip gent Dc \%scher
groot 36 last.

.
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4. Oct. 1 6 8 6 e e n ze#ebri,ef u i t g e r e i k t a a n ;1’driaan ulc
Sceuw van E. vo)or ‘t schip gent Anna, groot 30 Inst.
Laatstgenoemldc
scbepen zullen haringbuizen gcwccst zij II
R’ij kerk

1’. d e Zeeuw, J.Gzn.

Het geslacht De Zeeuw.
Over het geslacht de <Zeeuw, gaf ‘de Archivaris van
Enkhuizen mij nog de v~olgende vondsten.
111 ‘de trouwb~oekcn van Enkhuizen komt ‘t vroegst fdc
naam D’e Zeeuw voor in 1654.
lngeschrevlen 12 S’ept. 1654 Jacob’ Jansz: de Zeeuw in
d,e L a n g e b r u g s t r a a t ;en Barhertjc Harmensdr. in d e S t .
Janstraat. Getr. 27 Sept.
2 Febr. 1675 .Jan Cornelis de Zeeuw achter de West&k’erk en Jantje Cornelisdr. van Hoorn. Bletoogh gegeven
o m tot Ho,Grn t,e m o g e n trouw’en.
9 Nov. 1748 Everd Adriaansz. de Ze.euw, weduwnaar?
Oost~erhaven, en Niesj’e Ysb~randed. J o n g e d o c h t e r , Brecdstraal. Deze Ev’ert d’e Z’eeuw is eerst getrouwd gcwcesl
m e t K o r n e l i s j e Gerritsld. zfo#oals b l i j k t u i t ‘ t D,oopboek:
30 Nov. 1739: ge,d.o,opt *Kornelisje, k. van Ever1 de %ceuw
cn Kornelisje Gerritsd.
Uit het Trouwboek van Enkhuizen blijkt verder nog:
1. 26 Aug. 1684 getrouwd Cornelis de Z’eeuw en Grietje
Harm,ens, weduwe, beiden in de Vijzelstraat.
2. Uit h’et Thesauriershoek 1700.
Uitgav’en wegens lijfrenten: Aafjen Cornélis de Zeeuw
f 80.-- t,en haren lijve f 32.- en Grietje Jansd. Halfhoorn
1 48.- uitgeset Ao. 1689 d’en 1 Augusty.
31 Dec. 1700 betaalt aan Aaltjen Cornlelis ‘t jaarrente f 80.
Tot zoover de madedeelingen van den Heer B,rouwcr.
Een stamb’oom, in mijn bIezit, begint met: Arie ltie Zeeuw,
huwt te Rijsoord 22 Augs. 1709 met Jannetje Droogendijk.
Vermeld wordt een ZIOOII 1~1. C,ornelis.
Zou ,deze Arie (de Zleeuw een zoon kunnen ziju van den
bovengceoemd~en C o r n e l i s d e Z e e u w di,e 2 6 Augs. 1684
trouwde‘!
D,e stambo,om loopt verder ‘door van 1709 tot 1932.
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Hel Nederl. AdeIsboek 1928 vermeld v,oorts den. schilder
Gornelius de Z’eleuw, idie o.m. het portret sChil,derde van
Andrices van der Goes, raad ldes konings en renlmr. @leraal van Zuid-Holland, geb. 1537 en gest. 1591.
D,e Nied’erl. Leeuw XL VII 1929 blz. 381 vermeldt:
Cornelis van Eik (Eich) x M,aria ‘de Zeeuw, Agatha van
Eick t 27-5-1667. x te Gouda 19--12-1655
met Adriaan
Hopco,oper,
schout len s’ecr. van Nieuwerkerk.
1Vre kan verdere gegevens verstrekken?
Voioral omtrent bovengeno#emden stamboom, ‘die begint
in 1709 met het huwelijk van Arie de Zeeuw te Rijsoord
en ldie ik niet vendIer terug kan voeren.
i
Nijkerk,
P. tic Zeeuw, JGz.

Fragment Van der Maesen,
Medegedeeld’ door k. G. Wildeman.

Behalve het geslacht Van der M,aesen de Sombreff, herkoms tig van T!ongeren, beholorendme t o t d e n Ncderlarzd-

schen aIdel, bestaat ;een geslacht van d,er MaeSen waarvcln
Poplimont in La Belgrque héraldiyu’e mekling maakt, en o.a.
in den Annuaire ide l’a Noblesse de Belgique (onvolltiigwordt

behandeld, niet hooger ,opgaa.nde #dan tot ‘den in 1770 door
Kaeizer Joseph verh,evNen ridlder des H.R.R. Joannes Christophiorus

Jos,ephus van

ider

Moesen..

Elen nader onderzoek in (de oude kerkregisters van Luik
gaf menige aanvulling ‘en bracht tevens a,an het licht, ‘dal
uit een tak, stammen’de uit een broeder van zo,oeven genoemden Joannes Christoph,orus Jolsephus, van Luik over
Hasselt en Bree naar Holland trjok, en al’daar t o t o p
heden is v~ertegenwoordigd.
Volgens den huildigen stand van het onderzoek kunnen
wij als stamvadler 1) aannemen:
1.: Christophorus ua,n ‘der Maesen, g e h u w d met M a r i a
(Barbie) (de) L’emb80r(g,
omstrlecks 1662, welke laatstgenoem’de 31 ,Maart 1694 te Luik overleed. (par. St. André),,
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Christophorus, volgt 11.
2. Marie Barbe van @er Mnexn, ged. Luik (par. Nôtre
Dame aux Fonts) 24 Maart 1667.
11. Joannes Christ;oph’orus
van Ider Moesen, ged. Luik
(par. Nôtre Dame aux Fonts) 1 April 1665, studeert
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1) Wel bestaan er h.s. aanteekeningen, welke de stamreeks hooger opvoeren,
doch waarvoor alle bewijs ontbreekt.- De familie heet daarin herkomstig uit
Belgisch Limburg, meer speciaal uit Zonhoven, alwaar de lignée zou aanvangen
met
Maesen,
geb. pl.m. 1510 en gehuwd met Annn van do
Straten,
wiens achterkleinzoon Laurent van der Maesen de vader zou zijn
van Christophorus met wien wij aanvangen.
Het wapen bij bovengenoemd diploma van 1770 verleend wordt beschreven
als vertoonend in goud een omgekeerde goud omgorde en gekruiste wereldbol,
waaronder een antiek molenijzer, alles van zwart. - Ridderkroon. - Twee
helmen. - Helmteeken 1. de wereldbol met het kruis naar boven, tusschen
twee van zwart en goud doorsneden olifantstrompen. - Dekkleeden goud en
zwart ; helmteeken 2. een uitkomende zilveren hazewindhond, met gouden
halsband. - Dekkleeden goud en blauw.
Bij de erkenning met titel van ridder, 3 Aug. 1822 (dus Nederl. Adel) is
het wapen zonder ridderkroon en de hazewindhond goud gehalsband en geringd. - Bij de scheiding van Belgie opteerde de familie voor België en behoort dus vanaf 1839 en later tot den Belgischen Adel.
In 1904 kwam het Wapen nog te Luik voor in den gevel van No. 65 Rue
Hors-du-Château en op den ingang van de hoeve van het Kasteel van Avionpuits. Op den voorgevel van het Kasteel zelf, is het wapen afgebeeld als in
het diploma van 1770 is beschreven.
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.loanncs

Christophorus Josephus uan der
Nrr,escn,
ged. Luik (par. Nôtre Dniue
uux Fonts) 9 Sept.
1 7 2 0 , grooth~ultlelaar i n hxicr, k o c h t i n 1756 #de
heerlijkhei~d Avionpuits 1 j len wmd 11 Febr. 1770
x
tlolor Keizer Joseph 11 vcrhcve~~ tot ridder [les H.R.
Rijks 21, j- Luik (par. St. Thomas) 3 Febr. 1791; tr.
Leipzig (huw. voorw. 18 April 1757, illg~SdllY3Tll
le Luik 31 Jan. 1763 3) Marthe ;Iltrrie Curione, gcrl.
Leipzig 11 Sqt. í741! -f- Luik (par. St. Thomas) 28
CM 1791.> #dr. van Frin~ois c m N . N .
Uit. welk huwelijk, 12 kinderen.
IT’Q zullen dexn tak !~irr nkl v e r d e r vervol~gen,
doch ons alLeen 1w:igliorrden
mrt den onder I\! bis
a a n g e g e v e n Lauwnlìus .Josc~phus v a n der Maesen,
sfichler van (tien lak in Nederland.
Volgt d u s I’Vbis.
IVbis. Laurentius .Ioseph,us v a n d e r Alaescn, ~4. I.uik
(par. Nôtre Dame aux Fontsj 22 ,Juui 1724, tr.
Hasselt 25 Oct. 1755 Maria Calharma Nichiels.
Uit welk huwelijk :
1 . Simon JoannA vun ‘klef iVUf3Cl7, getl. Hasselt
19 Juli 1756.
2 . J o a n n e s Afbertus, ~01~1 \.
3 . Laurenfìus flugusfìnus van der Nacsen, ‘gal.
H a s s e l t 16 A p r i l 1 7 6 2 , -1 A m s t e r d a m 3 M e i
1 8 4 5 , hegr. N i e u w
k e r k al,d. d e n 7 Mei
d.a.v. ; Lr. Anna G’eerlruida Smits, Wed. Hcusd e n p1.m. 1 7 6 0 , .f An~~lerdani 1 0 NOV. 1 8 3 5 .
4. Seraatius Nicoìaus v a n Uer’ N~6esen, ge:]. BIW
1 M a a r t 1 7 6 1 , R FC.-priester, 5- Ams!xwlam 3
Febr. 1838, begr. I$icuwc kerk ald 8 Febr. d.a.v.
3. ‘Gertrudis Elisabeth van der Maesen, gcd. 13ree
15 P,eb,r, 1766.
6. Maria IscrheUtr Cathtrrina
van der Maesen, gctl.
Rree 15 ,Juni 1768.
7. Joanna H e l e n a v a n der Mocsen, qxl. Tjree 1 5
Juni 1768 (tweeling met 6.)

1) Bij Esneux ; de heerlijkheid bleef tot in 1854 in het geslacht en werd
toen verkocht aan een zekeren Guillaume d’Allemagne.
2) Diploma ingeschreven 12 Dec. 1770 ter griffie van den Prins-Bisschop te
Luik.
3) De bruid ontving als bruidschat 2000 Duitsche Schilden in louis d’or
van 5 schilden.
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Dr. Laurenfìus Josephus van der Muesc~n, ged.
B r e e 2 3 J u n i 1 7 7 0 , m e d e c i n a e ,tloctor tc .2msterdam, t A m s t e r d a m 1 5 F e b r . 1832, begr.
Oudekerk ald. 21 F’ebr. d.a.v.; tr. le. Hcnrìca
Heymerickx, ged. Devent’er 2 0 A u g . 1 7 7 0 , iAmsterdam 8 Sept. 1822, ,dr. van Joannis cn
Anna Cuypers.
Hij tr. 2e. Amsterdam 10 Juni 1830 Gerar’da
Zielhorst ged. Amsterdam 3 Oct. 1797, dr. van
WilIem en Anton& ta G’esina \ erberg.
0. IMarza Helena van ‘der &esen, god. Ijree 10
Jan. 1773.
10. Jacob Ferdin’an#d
van der Maesen, gcd. Jjrec
9 Jan. 1775.
l l . F r a n s E g b e r t u s vun d e r Maesen, ged. B r e e
24 April 1777.
12. Clemens N.icolu~as
van der Maesen, ged. 13rce
23 Nov. 1779.
1 3 . M,aria C h r i s t i n a v a n ‘der Maesen, ged. Rrec
23 N’ov. 1779,. tweeling met 12.
14. Jo’annes van der Maes’en, ged.?
15. l+fiancrscus
Albertus Thcodorlzs, volgt Vbis.
\. Joannes Alberfus .van ‘ d e r Ma’esen, ge& H a s s e l t 13
D’ec. 1759? poorter t,e Amsterdam 27 Jan. 1791, alsMaria Theresia
toen ldrogist, daarna makelaar, tr.
Plmymers.
’
,
Uit welk huwelijk :
1. +Jo.annes Josephus, volgt Vl.
2.: Louisa Maria van lder Mwsen, tr. 1,ouis Maria Delclìseur, gecl, Amsterdam 25 Dec. 1808, -I- Amsterdam
17 Mei 1889, zn., van .Jacobus en Elizabeth Wynan~
ida Nieuwlan’d.

VTI.

t r . A m s t e r d a m 6 T\Tov. i 816 Wilhetmrna D e k k e r ;
geld. Amsterdam 1790, $ L4mster~dam 31 Xug. 18S6,
ldr. van Cornelis en anna van Zitten.
Uit weIk huwelijk :
1. Cornelìa Thercsia van der Maesen, geb. 30 Juli
1823..
2. Lodewgk Jo’annes, volgt VH.
I,ocleru(jk Joannes nrrn dPr Maesen, geb. .4msterdatn
1 Sept. 1825, l a a t s t gep. o n d e r - i n t e n d a n t l e kI..
0.1 I,., 5- Amsterdam 24 Maart 1873, tr.
Batavia
( 1 8 6 7 ) Karolina I,,ouirtr il1ll:tfer.Y, g e b . N i j m e g e n
31 Jan.. 1837. j-: dr. van Gerrit en Maria Louiza
Körlfinke.

,
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UIT welk huwelijk:
1. Johannes Frederik, volgt VID.
2. Lodewijk Willem, violgt VIIIbis.
VII 1,; Johannes Fre’derik vc<n der llZrrese,n,

geb. Batavia
4 Oct. 1868, procuratieboudcr Firma ‘Allees cn %ooncn,
bijkanto’or ‘s-Gravenhage; tr. Delft 5 Mei 1898 Mclricr
H erzdriko Dekker, geb. Westzaan 9 Juli 1873, dr.
van ,Johannes en Elisabeth Gróo’tes.
Uit weIk huwelijk:
1. Elisab~eth CaroIine I,.ouisc van der M,aesen, geb.
‘s-Gravenhage 2 April 1899, tr. ‘s-Gravenhage 25
0ct. 1920 Benjamin Kecrs, N.H. p r e d i k a n t t e
Batavia.
3-. M r . Lo’detuijk J~hunnes vtrn dzr Maescn. g e b .
‘s-Gravenhage 29 Nov. 1900, hoofd-adminis trateur Djati bedrijf t’c .Buitenzorg; tr. Voor~chpten 2 dun. 1929 Elisab4h de Vlieger, geb. Leiden
24 Nov. 1902, sdr. van -Anthony Leendert en
Catharina Elisabeth Gysman.
Uit weIk huwelijk:
a.

Catharina Maricc EJli::rrbeth

von d e r J!ae.yen,

geh. Wehevrèden 21 Dec. 1929.

b. .lohNnnnes F r e d e r i k rxm d e r Mixesen,
MaIang 13 Juni 1931.

geb.

3. Marirr JoSephll Laurentiu van‘ der Maescn, geb.
‘s-Gravenhage 10 F,ehr. 1905; tr. ‘s-Gravenhage
12 Maart 1932 Jr. Joh,rrnnes An,dreas Brinkmtin
civiel-ingenieur
geb.(
‘en architect te Rotterdam, zn. van.
Oidile Barbe van ‘der i!fne.ren,- geb, ‘s--Gravenhage
18 Sept. 1913, Litt. Stud. te LSeiden.
Lodewgk Willem van #der M,aesSe?, geh. l3uur-

malsen 1870, tr. Tricht 5 Aug, 1902 Blisnbefh
Cafh’urinn de Fe!yfer, geh. De Bildt 1878, dr. van
Gosselius Hermanus cn Alida Elisabeth van
W alsum.
Uit weIk huwelijk:
Carolina L,ouise van ‘der Mffesen, geb.?
Ibis. Mr. Franciscus Albertus Thcodorrrs van der Jfaesen,

gr. t;eertruiida M a r i a El,conora t e r Linde g e d .
Amsterdam 1767, t Amsterdam 27 Dec. 1838.
Uit welk huwehjk:
1. Johannes Petrus, volgt VI.
2. Franciscus Alberfus’ Emanuel, volgt VIhia
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3. Tl~eodorus
v a n d e r Mtríwn, gcb? -t :~ls IíLoosterbroeder IC Hasselt (Belgi~~.
1 . ilnna Dorothea Gecriruidu v a n der Llzac.sm,
geb.
-f coelcbr Naarden 22
Aug. 1848.
\‘1. loannes Pefms vm d e r Maesen. geb. Hilversum 7
Sept. 1823, grutter, t ‘s.-(.~ravctlllagc 19 April 1881 :
1 8 4 7 Hen~drrcu Chmlina
Lr. Alllstc!rdalll 2 3 s e p t .
g e b . Alllst~el*dalll
ti Aug. 1 8 2 1 , -i; !s-GlYl\‘CIIluge 14 Febr. 1893, ,dr. van Laurens en Hcnrica Lek.
Lit welk huwelijk:
1. Geerfruida Mtrriu vun Stl~Jr* illuesen, geb. ‘s-Gravenhage 26 N o v . 1 8 4 8 , j- ‘s-Gravenhugc 1 9 ,Juni
1877; tr. ‘s-Gravcnhngc 14 April 1869 Frawiscrrs
hdovìcus Iii;ompí5, geb. ‘s-Gravenhage
1842; -f Uerlijn??
zn. \‘;111
Henricus C:rspar~~s en (&arlottc Kelse.
2. Joannes Petrus, volgt VII.
3. F~:anciscus L a u r e n s Tlwodorr~s, v o l g t VIIbis.
-1. Henttrica C’ìristinrr
u’in tlcr Macscn, geb. ‘s-(;mvenhage 11 Dec. 1853; 1.r. le Drrlî van Raamsdonk
van #der Pyll; ‘Ir. Sc, ‘4 ;lwc1111age 22 hg. 1900,
Michiel Petrus .Johrr~~~~c~s Roelofsnx~,
qcb. (;I’:Ivc~
1837, dansond’erwijze~, zn, van
Johunnes cn (k~cr-1ru1 (;roos c n wcdnr. v a n .lanLtina Hesse.
*i Theodoras Frrrl~c*isc~l~s
I,trmlx?rtn.s
vun der Marsen,geb. ‘s-Gravenhage !) ,Tuli 1859, + ‘s-Gravcn-hage 7 J u l i 1869.

1, CornPlia
Cnthrrrina
V’III tier Maesen, q>h. l’ari,js
12 .lan. 1884, T KrnsseI 25 J a n . 190.4.
2. Anna Geertrrrida vrrn tJ~r Maesen, geh. ‘s-GEIvenhnge 7’ Nov. 1890, t Wocrdcn 3 Nov. 1904.
VIlbis. Fmnciscrrs I~trurerlfìr~s ‘Tllmdorrrs
v a n (ter Maesen, geb. ‘s-Gravcnhagc 10 N ov. 1851, boopman,
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+ ‘s-Gravenhage 12 Juni 1924 ; tr. ‘s-Gr;~nhgc
18 Aug. 1875 Petronellu Johunna Jacoha Szzydcpxst, -geb. D e l f t 1 7 Ocl. 1814, i- s-Grnvcnhagc
*20 Aug. 1889, dr. van Petrus Laum~ en Petronella Saris.
Uit welk huwelijk:
1
Frczncìscus diberlzzs IIenric!zs J o s e p h VCZll
d e r Muesen, geb. ‘s-Gravenhage 18 Oct. 1 Si6
T Hijswijk(Z.H.) 22 Maart 1916.
2 . Wilhelmina Geertruidu Negznu vtzn der rllczesen geb.
‘s--Gravellll;rge
6
J a n . 1878, lr.
‘s- d ravenhage 30 Mei 1901 Everurdzzs Johunnes Koppen, geb. Den HcIder +l Maart 1871
banketbakker,. zn. van Gerrït en Jol i;u111;1
Wilhelmina Fredcrika Morssink,
3. Annu Geertruida dluria
van rkr Vuesen, qob.
‘s-Gravenhage 11 Mei 1879, t Rijswijk (Z:II.)
11 Jan. 1916.
4. Louis Frunciscrrs Ignutius zxzn rfer Mczeserz, geb.
‘s-Gravenhage 28 Mei 1880, t ‘s-Grave~~hage
27 spt. d.a.v.
5. Henrìette Chrìsíinn Mrzria vun der Maescn, gel)
‘s-Gravenl~age 19 hg. 1881, + .s-Gr:~enhagc
26 Dec. 1882.
6 . L o z z i s Frunciscus lynutizzs vlan d e r Muescn,
geb. ‘s-Gravenhage h Aug. 1‘882, f- ‘s-Gmvcn..
hage 2 act. 1901.
van der Mue7 . Muriunne Christinu Pllilomentz
sen, geb. 1Lz April 1884,
8. Henricus Ever,ardus Jóannrs Josephrzs vczn cic>~
Maesen, geb. ‘s-Gravenhage 26 Maart 1886,
-t ‘s-Gravenhage 23 ,4pril d .~.v.
9 . Muriu Johunntr Il’illze~mìntr vun der Maesen,
geb. ‘s-Gravenl~ugc 1 6 Ftehr. 1 8 8 8 .
VJhis. Frrzncisczzs AlOertzzs Bmunuel v a n d e r Maesen, tr’.
.I?idu Isrrks~ Kzz(zrsguren, zvauruit IS kzndcrcn :ouc n
verderc
den ~(fn gesproten, wiser v0ornunzcn.
lotgevallen wij niet konden opsporen.
(,4anvullingen
ei1 C.CI. vcrbcteringen o
p
bovcnstaand exposc zullen mdankbaar worden ;uctnva:ml.)
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Neder-D&he Amerikanen (1638-1700).
L i j s t v a n get>oorte-plaatserl, gelsegen i n Wcslelijk ‘en
Noordelijk Duitschland en wcl vo~ornamelijk in dc t’oormalige Hanzc-o~orden en i n R i j n l a n d e n W e s t f a l e n , van
n’olord -Amerikaansc&ncderzc ttcrs, ‘die tusscb en (te jaren
1638 cn 1700 iu de Nc~dcr-Duitsclre Hervormde Kerk vau
Nieu~~~-Alnstert1am getrouwd zijn.
(Die uan (andere pkatsen in Nieuw-~Akderland
vokyen later)
Hoewel onder ,,N’eldler-DUitscl~.c Amerikanen” irl de volste beduilding van het wo~ord ook de Engelscne, %ui,d-Nederlandsche e n No~orl~-N~eederlandscl~e ne’derzetters alhier
zoud,en moeten begrepen w~o~rclen, neem ik de vrijheid de
uit zeIfstandigc N~cder-Duitsche gebieden afkomstigen van
tli’eu term uit te ,sluiteu, en qiezcivc te beperken tot ben
wier stamoord binnen ;dc grenzen van het huidige Duit-sche R i j k gekgen z i j n .
D’e Frieschc Camcr ,der West-Inidiscbe C o m p a g n i e , bijnamc de Directeuren voor Groningen, waren rec,ds van
1630 tot 1654 de agenten geweest, d:oor wtcr bemiddeling
tal van van ouldshier met Groningers verwante Westfalen,
zich i n Brazitië gevestilgd hadden. D e z e Camer toch llield
met ‘de Zeeuwscbc, meer dan ,de overige Camcrs der W.I.
C. het o.og op ‘die Colonie gevestigd;- en net Friescbe Huis
van Nassau met hunne nog in Duitschland vertoevandc
neven haNdden ~ecn sterken invloed op de Brazilinanscbc
emigratie.
Na het verlies van Brazilië in 1654 zetten zicll tal die1
neer
Braziliaansche Nederlanders in N.ileuw-Nederland
waar reeds hetzelfde bovcngenoem’cte Neder-Duitsclre
element gedurend~e omstre’eks twinli’g jaren vuu tevoreu ecu
voortdurend aanwassend procentage van de bevolking had
uitgemaakt.
Gelijk uit de volgen& lijs1 te zien zal zijn nam dit percenlagc in ,de twintig volgende jaren van Nieuw-KedIerbmdsch onafhankelijk bestaan (t#ot 1673, het Engelscb tusschenbcs tuur van 1664 1672 ingesloten) gestadig toe.
N a Nieuw-N~ederlamls*
val, en vooral nadat William
Penn in 1681 Neder-Duitschland had bezocht om dc colonisatie zijner Iunden iu Pennsylvania tc bespoetdigen! wies
dit procentage sim1 en tot 1700 ulllians m$oet Pennsylvaniës
vestiging grootcndccIs als cen uitbreiding der in NicuwNed~erland ontstane immigratie-factoren bescho~uwd
worden
De rampzaligheden van den Dertigjarigen Oorlog, maar
meer nog fdc lang na den Munsterschen Vred,e aangeboudzn
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Contra-Rebrmatie
waren voor d’e meest vrijheidlievcnd~en
van ~di~en grooten voorvechter van het Protestantisme, WiJvolor de stelseImatige herhaling van een ‘di’er globale vcrhuizingen, waaraan hun ras van oujdsh,er gewend was.
Onder Koningin Anna, #de laatste der Stuarts en opvolger
van die grooten voorvechter van h’et Protestantisme, WilIcm H l , o p (den troon van Engeland, had eindelijk in
1709 en 1710 die gro,ote straoming plaats, die in Pennsylvania geconeentre’end, nog voortdurellld het speciaal ;2mcriknansche volksaard helpt vormen.
Hannoverschc prinsen van bun eigen bloede op ~dcn
troon van het overheersybende Engeland hebben op het
ebde vm <lienzelfde
eeuw de vcreeniglde vrij heidsmin van
de Anglo-Saxen ten Ideze Oud-Saxen niet Kunnen betoomen.

ln deze voIgend,e lijst geeft het *jaartal telkens den tijd
aan van het Huwelijk tmc Ni,enw-Amsterdam (New-York).
De Geboorte van gehuwde personen ter aangeduider
plaatse mag gemi’dd’eld twintig of vijf-en-twintig jaren tevoren gestel14 wordlen.
AKEN.
(Aachen): 1658; -60; -61.
ASCHWAERDE int Stift van Bremen.
(Aschwarden) : 1652.
AUGSBURG: 1664.
AURIK.
(Aurich) : 1658.
BhNT’HEM (‘t Graefschap)
(Bentheim) : 1673.
BOECHOFI’.
(B,ocholtz) : 1667.
BONN : 1660.
HOtiKEN: 1646; -60.
HHEES’LEDE.
(Brsdstedt): 1641; -43; -46; --47; -49.
BREMEN: 1643; -44; -50; -77; -99.
BREMEN (‘t Stift varí -1) : 1661; 65.
BRISACH.
(Breisig) : 1662.
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RRIJTWEIN.
(Ihnslein?): 1641.
LhLL in Muus terlamd.
(Cell~c) : 1654.
CEULEN.
(Coln,?: 1 6 4 4 ; -4*5; -3.1; 42.
I)ANZIG:

1699.

DITMARSCHEN:
1650; -52.
DOOKN i n Emhdcrland.
~Lhr111m1)
: 1654.
EISLEU.EN:1664.
~;LI31~KFKLl

: 1659; -8.1.

ELSFLETH in 0IdenI)w.g:

1662.

EMUEN: 1639; -44; -60; --62; -96.
hAfwEK LAND : 1657.
hSI<NS i n

Embiderlan~d: 1664.

Iw3wwRG: 1659; -so.
I;RAKIWORT
(a.M.?) : 1663.
IiREDEKlCKSTAD.
( iiriedl-ichstaill)
: 1649.
IWLDA (‘t Stift -): 1657.
GROLL : 1664.
(Gustorf) : 1663.
HAMRU12G: 1641; -19; 53; -55; -59; -99, 1700.
HESSEN : 1641.
HOLSTEYN: 1657; -58; -59; --(jl.
HUSIJM (in Sleeswijck): 1641; -52; -33; --57.
JEYER: 1640; -85; -56; -38; -59; -60.
WETSVELT.
(Koeshlt) : 1642.
KONINGSRERGEN:
1643; -CjO.
LEMGO : 1658.
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LUBECK: 1642; -49; -59; -76; -85; -94.
MA (E)GDENBURG : 1642.
MAN (,N)HEIM : 1675; -85; -86.
MANSFELD : 164.1.
MARCK (‘t land van -) : 164.5; -57.
NES(SE) in Embderlantl: 1653.
NEURNBERG: 1658.
NlORDEN in Emt)derland: 1647; -56; -57; .69.
NORDHORN : 1646.
NORDSTRAND : 1652.
OLDENBURG: 1652; -59.
OLDENBURGERLAND: 1655; -60.
OOSTFRlESLAND : 1658.
RHENEN int Stift van Munster.
(Rheinen) : 1664.
RODENKERK,EN in1 Stifl van CPUICII.
(Rothenkirchen) : 1656.
SAXEN : 1662.
SCHOIJWENBURG ( ‘ t Grac~schapj
Schaumhurg) : 1657.
SCHLY’TORP int Graefsch,ap Bcnthcm: 165.7.
STETTIN : 1690.
STOLTENOIJ i n Lunelll)urgcrlantl.
(Stollzenau) : 1659.
‘I’UBINGEN : 1649.
TTLFEN : 1671.
VELTHUYSEN int Graefwhap B~cnlhem: 1652.
WREEDE in \Vestfalcn.
(Vrede) : 1654.
WALDECK: 1641.

a
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WESEL : 1643.
WESSEN int Stift van Munster.
(Wessum) : 1670.
WITMOND i n Emh~derland.
(Wittmund) : 1652; -58; -74.
WOLFENBUTTEL: 1660.
Veile N’eder-Duitsche plaats-namen in Duitschland worden nu op ‘t Ho’og-Duitsch gespeld, doch eenheid bestaat
hierin niet. In idle meeste gevallen kan men licnt uitmake8n
welkte t8egenwoordige
‘plaatsen in lde 17de ceuwsche Nederlandsche geschriftjen bedoeld worden.
Hier volgen ,e&elc plaatsen in de Ni,euw-Amsterdn mmer
Trquwhoekcn vcrmelld, die ik niet kon localisecren:
BEEREN (Bhercn in Lotharingen?)
ECKELVAER (Eckerforde in Sleeswijk?)
ELAND(?)

I

GROOTHOLT in Sunderland. (?)
HERSBERG in Silesiien. (?)
HOOG-HARSTEEtN
in Holsteyn. (?)
LEY int Stift van Bremen. (?)
,MERVEN int Stift van Ceulcn. (?)
O O S T E R S C H I E R . (?)
STAELBURG in Gulickcrland. (?)
WAERDENBRO~ECK
int land van Clecf. (?)
WERYEN (?)
H,et feit, dat deze nelderzetters uit Duilschland Le NieuwAmsterdam in dte Nled~erlandsche Hervormde Kerk liuwden brengt ,eeen vraag te berde omtrlent de Hervormde
(Nedser-Duitsch, e n Frans&, of Waalsch Hervormde)
Kerk’en van #d#e 16lde en 17de eeuw in Dui tschland.
1Jit Kist’s ,,Archief” (1-IV) zijn mij ongeveer 170 namen
zulker gemseenten bekend.

<’

’
,
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Kan men mij olok inlichten omtrent de meest volleldige
naamlijst dier gemleenten en eene bihliographic hunner
geschieldenis? E’en’e o p g a v e eener bibliographie omtrent
de staatkunldige rclatiën tusschen ,onze Republiek en tic
graafschappen cn bisdommen aan d’e Oostelijke grenzen
ZOLL ‘ook
van veel disenst kunnen zi,jn.
Van veel llelang komt het mij voor, dat cr van genoemde
Hervorm’dc Gierneen ten en ldicr registers een soortgelijlle
Inventaris werde opgemaaakt, gelijk Vorsteman van Oyen
voor No,ord-NeidSerlanld
heeft samengesteld.
Zelfs met hlet blestaan van cene d’ergelijke Inventaris
v o o r d e H,ervormld8e Kserksen in Zuild-Nederland hen ik
niet bleklend.
Als hulpmid~del voor 8c sturli’c tlcr genealogie veler N;ederlandsch’e geslachten, volornnmclijk in de tegenwoordige en vo,ormalige coloni6n in Oost en West, tot wier
opb,ouw de ZuM-N!e~l~erlan~rlschc, zo.owel als de boven nanglYILli~d~C ,,oost-N~edlerlm~ds~h~e”
ncdclrzcttcrs z0~0vccl hehb e n bijge~dragen~ komen mij zulkr Inventarissen hoogst
gcwensch t voor.
LOUIS P. DE #ROER, 1,L.R.M.A.
Historian, HOLLAND SOCIETY,
90 Wcsl Str<~~et, NEW YORK, U.S.A.

Nog eens het Wapen, van Karel den Groote.
WiJ, ,d.w.z. ide hleral’dici, wachten nog steeds op ‘de opvan pllaats en ,naam v a n liet ilrchie/, het nunmer
en den ldatum van [het charter en de Oeschrijving van het
zegel van den groloten Keizer.
Maar, ik heb zoo’n i’&ee dat wij dat all’emaal wel nimmer zulllen hoorlen !
Toevallig von,d ik ,een reeks oude aan teekeningen terug, van wijlen ben h’eer vid. M’eulen, waarvan ik hier hel
uoornaamste zal laten volgen. Zij bevatten eene opgav’e
van een GO-tal zegels met ,de afbeeldrnqen er bij. lo,opend,e
lot het jaar 1200, in h,o&dzaak bzzitcnlandsch’e,
bijna alle
met opgave der charters waaraan zij hangen, c.q. waar
zij afgebeeld zijn len in welke archieven te vinden.
13ovendien is ‘er nog een lijst van een 20 tal Xederlnf&
scfze zegels, loopcnde tot 1299, en ten slotte nog cent opgave van e,en 23 Duztsche zegels, als antwo’ord op
. eSen door
g:lvc
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1;ürst Hohenbhc gcs belade vraag in <den J.~eutschen .Herotd.
AlS oUdSte WuppeflzNeg,eìS
z i j n nckend dit v a n : &ob~f de
l’I’if3 g r a a f Val1 Ylaulhderen, Ao lO/O (zie /er C;Ouw blz.
12) en val:
I-laynrond (de Sl. Gitles ,graaf v;11i Il’ouloluse Xo 1088.
Orlgineelcnhestaan cr niet mecr van, doch zij zij’n atgcLloyd i n hel wwk :Sigilla comilum f~landriuca
p l . ti’ el1
in ‘de 11lSfOZIY~ 1d.V L.Ucll$UMSd’iOC.
t>c graveur heeft de ~110dcllt211
slechl weId~ergcgcven v o l g e n s vcrschillcndc scnrijvcrs. Ik
noem slechts bssai sur l’originc des armcs féo,dales. 1). 10.
Ucidc zijn (lus apocrief.
L)an v o l g t : l3lgueriYlnd
‘d#e C:unduv&ne gJ-:laf van S t .
Pol 1 1 4 1 - 5 0 vo,orls:
Roberl I>ro~ecier ~11 Muífrierr h e r t o g v a n Lotharin!~ell
1148-1176.
Galeran graaf vSun Meu.lan il150.
Raymond l36rénger Maryuis v. l>rovincc 1150.
Henri ‘dc Lorruine gro,ol PrCvost van St. Di& 1159.
Bouchard 11eer ~11 Gu&
ll?% enz. e n z . .
H.el o u d s t b e k e n d e zcgel ,dat z o n d e r twijt’el v a n cc11
wupen is voorzien, is ~dnt van ,d’en b~ovengeaoerntlel1(~c~~i(lel~
Gnlerun il graat’ van Meutan. Het schild, ck blaniler, de wapenrok en 1lc.t pa,ardeMek zijn bedekt met vierkanten dit
hel gouNd cu ~*o,otl van hel wapen van dat huis voorslctten.
111 ,dc Archrves Natronates .de Francc i s e e n cxempla:rr
V~JI~ ‘dat ze&, in het Rritsch Museums
2 exemplaren a-tlc
wal gehavend, muar volldlo,endF- dui,deìijk. E r z i j n gravurcs van gemaakt o.a. in de ,Anlrquitds
ìkktilonalcs.
. ln het Archief van de Bouche.s dzr RhOne is cen ruit,erzegel van Raymond’
R4ren~ger~ óók voornoemd, met een
schzld, m e t ,Y @en lxlxten. L a t e r h e t w a p e n v a n het
Iiuis Ar~~~go11 ( g o u d m e t 4 r,tr@c pal’cn). H e t hangt ;L~II
een clmrlcr van 1150 f (Hlanchardiconografie des scc3us
ctcj
Du Chesne heeft een zegel afgehcb!d van Sohicr Kastclcin van ticnt (zwart) met cen (zilver) schildhoot3 uil
het jaar 1164.
Histoirc gcnealogiyuc
rde la Maison ‘dc Gvines.
Pseuves p. 223. Dit ‘wapen wordt nog gevoer’d deur hel
ges1 ach I I’ilain
h.v. : H e t ,wapenschdd v;1n T:luandcren
(goud met cen zwarten leeuw) hangt aan den arm van
Philrps van den Elzas op een zegel van 1137. Archief te
Gent cn een iets later exemplaar op dat te Rijssel.
Rzchard Leeuwenhart voIend.c in 1190 twee tocgewcndc
l~ccuwcn. (Cussans H:\ndhookof IHcral~dy p. 26 cii zoo gaat
de lijst door.
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Ter Gouw in zijn wapen- en zegelkunde ge’eft xgels van
Zlugo 11 Hertog val7 Bourfpndrc.
.\o 1lOG me1 wapen.
Simon heer YU~I Broijes ei] f~euajort Ao 1104 idem.
fieizer
t e Wurzburg A o 1128.
,lae/bert H)ertog en Markgraat -dan Lotharingen.
.\O
1 (X30- 1037 met wapen enz.
\iolgcns van Spaen, van Nieris, PJI anderen voert IIirk
l’, o m ecwige Nlcderlandsche n a m e n t e n o e m e n , i n 108:1
cen man te paard zonder schild. (IZuilerzegei).
Floris 111 in 1168 een ruit~er met een Zedrg schild.
Dirk VII in 1198 idem met e’en l’eeuw op het schild.
Wzllem 1 in 120,5 idem, id,em en eell leeuw op den helm.
Ott’o uan GeMer in 1229 een .Iceuw met blokjes op hel
schild enz.
Het eerste sl>obr van het erfelijk wo#rd’en tler wapens
ziet men pas in 1127, Hij den ri&derslag
dan
God/ricd
l>lantaganct voert ltlcze cc11 ,schU met gouden leeutucn.
Historia Gaufrcdi ducis N:ormannorumetc. T.XII 1’. 521
Hij stiert in 1151 en op zijn graf lig1 cen plaat of lag
e r a l t h a n s en n u i n het M u s e u m le Mom, waarop een
t)l:tuw schild met (3-2-1) gouden l~eeuwen.
Zijn natuurlijke zoon WitZenz nam op zijn schild 6611
I~linm~enden l~ctuw (Ellis, Thc Antiquitirs ol’ Hcrahly
1’. 102 etc.)
\VilZem Longespee graaf v. Salisbury oudste z,oon val1
ffen~drik ‘11 is op oen grafzerk afgebeeld met een schild,
als dat van’ zijn grootvader en zijne na!:omelingcnvoerden olok in ‘blauw 6 goudsen leeuwen.
1)~ aantc~ekenmgen geven nog talrijke andere voorbcclden, maar kortheildshalvezullen wij het hierbij laten.
Het blijkt a l l e s z i n s d u i d e l i j k , d a t p a s een k l e i n e 200
jaar na Keizer Karels ‘doo’d, van wapenzegels sprake is.
V a n w a p e n s i n ‘den v o r m zoo:~Is wij z e n u kennexi ~
was toen nog in ‘t gcheei niets te bekennen. Die welkc
voorbomen b.v i n het w e r k v a n d e Hcraul Gelre v a n
Keizer Karcl z i j n d e : g e d e e l d 1 ‘cten z . g . Fricsche halve
adelaar; 11 blauw hczaailcl met gomlen lelies zijn zuwer
],antasre evengoed als d’e ‘ook daarin voorkomende wnpe~~s
van d’c 3 Koningen ‘uit het Oosten cn de elders te vinden
wapens van David, Saul, dc Koning van Troije cn nog
mcci hi,il~clsche, Gricksche cn andere persoonlij khcden.
STEENKAMP.
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Uit oude famílíebescheíden.
Gestaghtbocm van de Zirlckseën.

Mijn moeders ‘ou~dl grooLva~ci~er, om de lanckhijt van l)crsoon genaeml d’en lange, Geer&’ Junsse uun %zrc’x.we, ilccll
na~ergel aic drie soons
1. den ouldst,en rutgert geerzise uun %irc’xsee, Kanoniek lul
fieuk, aldaer gestorven.
ll. den tweede genaemt dan geeretse uun %zrcxsee, gelroul

10 1 blommel aan jo.ufir. ,If~oeiiuert, n e b b e naergcJ:rLctli
eenen solon, m e t
~lamc P’Gecrif junse Moeliaert zw~
ZZrcxse,e getroudt aen KIC Bdoclller VU den advowal

de jo,nglz tot uijtrccht, hebbc kinderen naergelatcn die
in staet en aensien sijn.
111. #den d’erdlen Lieben geerztse oun %irrcxsee, getroudt
ten bos neii een brouwersdocnter,
en hebben naergelaten 5 rdochtcrs, met name geurtien, .ang1111es,
margriet, mecht,eit, Anna, me1 ééncn som gen leml
geerit lieb,e van Zircxsee.
A . geurfzen leeben uan Lzrcxsee, getrout .aan le.
Koenraet uczn Neerkczssel, s i j n d e m i j n groolva#der en grootmoelder, hebbe nacrgelwten mnrgrwt
e n Zioenera uun N~eerkusscl;
d e s e i s nadernaut.
gctrout aen 2e. Adriaen buz~s, heeft van haer
~WX?de

nlaii

llaeï*ge~atel~, barhlla,

iJah,

1.OgiCr,

margriet, ko,enraet ‘en libertus buij 3. Koenrget
en lib’ertus buijs hebben kinderen naergelalen.

15.

I

Anghnes heblens van Zzrcxsee,
getroudt. ;leIl piet e r antonzs’e vinck, t o t ~dordrecht gestmorven son-

d e r
kinder
C. ~Uargrzetsr tieb’ens vun %zrckeee getrout sen Izeijmen jcznse blommierf,
wiens naerkomelinge staco
mt geslaght van de blommerde.
1). Mechtehen heblens v a n Zircksee, getrout
sen
markus uan Os, hebb~en naergelate Klssina, aerl,
hendrick en Alexander van Os. Klasina van Os,
getrout aan Wilhelmus vnn Wevelinckhoove, S~OIIder kindler.
A e r t v a n O s t o t I:otterdam aen jouffr. trolq),
daer twee dochters van getrout 1) mechtilrlcs
van Os getrout sen Iaurens van den Sanden tot
r,otterdam, heeft verscheijde kinder nacrgela ten.
2) ,de jongstle getr#out aan ne’ef btommert te vi:inc.
Hendrick v a n Os gctrout sen geertruij Snoeck
h e b b e ,eleii ~0011 en een docthtcr, getrout ilW1
joncker ipelaer.

,
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Alexand’er v a n Os ge,lrout a e n mmgrita v a n
Wevelinckhoqvle hehbe een soone genaemt markes van -0s aIsmlede drie dochters (H-N-C?)
b. Anna lzebie uan ZzrcIcsee ongctrout gestorven.
* l+. Geerìf laeb~e van Zzrcksee getrout aen Jenneke van
hroeckhu@en,
h’cbbe gehadt een dochter &P
naemt margrifa uan Zzrcksee, ongetyout gestorven.
Geer& Jansse van -Zircksee den lange heeft gehadt een
halve broeder, genalemt nik&es heijman tot middelborgh,
die naer beeft geIaten elen soon en een dochter.
lden solon genaemt JSakoh kIase lzeqmans geweest in sijn
levle burgemeester tot Mi!djdeIborgh en bewinthebbcr van
de Oostindiles8e Klompainie in Zeetant, Beeft een dochter
sijn eenigh kint getrout aen van dier beeck orouwer en
borgemeester tot M,iddeIborch,
de schoonvader van ,den
heer van der Perre.
N’iklaes hfeijmans sustier getrout tot Zircksee aen Rockers.
volgens mijn beste weten.
Het wapen van )dit geslaght van de Zirckseen is een borgoens kruijs wit ‘en root.
C. F. h. HUILMANDi..

Het geslacht Adríaní.
Naar aanleiding van ‘de genealogische bizonderheden,
die Mr. H. H. Everts meeld8eelde aangaande het gcslachti
Adriani in een Ider voSorafgaandc
nummers, vermeld ik
hier hetgeen ik aantrof in ‘een boekje getiteId:
Eskes, Henricus, Gzzalferzlus, Die fieilige Maand. Ten dienste ‘der Catholijk,e Ntederlanlders, behelzende op iaderen
dag eene b,ekn.opte levenSbeschrijving van eenen d e r Nederlandsch~e Heiligen. BIenevens #cen leerspreuk uit de H.
Schriftuur, de H. Vadleren! ten uit Thomas à Kempis, met
een tolepassenbe aanmerkmg en gebed, waarach ter volgt
een aanhangsel van morgen- en avond en misgebeden,.
litanien, ,enz. Amsterdam, Van Buurìen, 1796, (met goedkeuring), kl. 8e. geiII., 138 blzn.
Behalvlc ,d#e zoogenoemde MarteIanen van Gorcurn, zegt
de schrijver, war#en er veIe andenen, die om hun geloof
om het Ileven zijn gebracht. Hij geeft niet minder dcw1
zeven bladzijd’en m,et namèn en onder dezen vindt men
op bladz. 128:
Keznlerzzs Adrranz,
Kanunnik, is met nog. eenige andere
Priesters te Geertruidenberg in ‘t jaar 1573, opgfchangen.
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Bíjbelaanteekeníngen betreffende de familie Boeser.
(Dolck, Sijlmans.)

Hel I~otterdamsche Archief bezit ~CII in zwart leer gebonden exemplaar van het nieuw: testament, uitgegcvcri
Le Gorinchem bij Helmicbvan CaJ~pel io 1662, mcl daara c h t e r i n ldenz~elfd~co ban<1 d e CL psnhnen David+ cvcnwns van denzclf;;len uitgever cn uit hetzelfde jaar.
Hel bockj~c heeft cen bcurig zilvercubeslag, hotikcn ~‘II klam1wii en aan de bovenzijftle nog lwec zilveren plaatjes, \v:u11*aan een 8dubbele zilvereo ketting is bscvesti’gd, als Ilantlvnl
voor dc cigenarcs b i j ‘den wekeli,jkschcn kerkgang.
‘s Zondags gaat zij na:Ir de kerk,
%lcl haar boek met’ zilverwerk.“
H e l i s vo~or cc11 t i e n t a l j a r e n gesc*bonkcn d o o r mcljulI’rouu W. .J. Sch ippcr, d i e liet Arcwicf een bi,jzontlcr goi~l
hart toedroeg.
o p
‘tIc schoollc~ lhKk!ll, VODr-,
rni~tl~dcn- en achterin, heb-I)en dc 0peenvoIgeii~de eigenaren cnkcle falllilicannt~~~~~lic~111ngc11
gescll~cvcn,
d i e b i e r mogen worden :It’ge8tlrukt.
E . Wcrsum.
Hotlerldam.
Uil boeck hocrt to’e Anksen Anthoniss(e) Si,jlmans.
llen 5 Appricl swondach smargens ten vier uren hccïl
(iodt tden H e e r miSin mioNedcl uyl desen bf3drcde wcrcll
gchalell cn is gerustelijck in den Heer endc Sodt salicll
gcslo~~vc in het yncr ons Hecrcn anno 1678 1)
Annek’en ‘1 unes’en S i j l m a n s i s o v e r l e d e n \len lwc~~lcr~
A u g u s t u s smor’gens woor een uer a n n o 168-1.
Yanken Mclscn i s gcstoorvcn tlcn 1 I)ecomber i n ,lleu
jaer’en 1729.
1) Er heeft eerst 1679 gestaan.
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Rastiaen Fransc I~ocser cn Alarie Yausen Dolck s i j n
gctroul den 1 9 hlacrliuus i n ldcn jaren 1730.
I:rans hsliacn I~ocecr i s geboorcn d e n Si Julius i n
den jaaren 1731.
.2driana ISustiacn Borscr i s geboorcn den 8 Scplcinbcr
in ‘den jaaren 1753.
Merlius hstiacn hcscr i s gcbiooren den 2 9 Dccembcr
111 den jaarcn 1733.
Anna Uastiaen Ijocscr is gcI~orcn den 12 ,1gustus 1737.
M a r i e Bastiacn heser i s gchorcu den 5 .luliUs 1740.
I~rans hstiaeus~cn I~ocscr is iu den Heer ontslapen op
Yrij~dagh. l~tcn 1 8 Fcl~ruariiis des mi~ddaaghs d e kloclic 12
5 66~ uur, Goctt g e e f t hem een zalig11 cyndc amen.
anno 1718.
kdriaen (a) Frunscn Ihcw i s i n den H e e r ~nlslapcn
op Dijnedagh#tien 1
Apí-iel des smoorgeus de kloeke 7
ik 8 uur,
Godt geeft ,11uc1
~~31 wligh c~ndc mncn.

;111110 1721.
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Vorst Johan Mauríts’ artillerie Meí tot December 1673
.
ín Fríesland
door W. E. van Dam van Isselt,
Gepensionaeerd

Luitenant-Generaal.

Voor een u i l v o c r i g c sludie belrleffendc d e vérdcriiglng
van Friesland in 1672-3, in de B’ijdragen voor Vaclcrl~~dschc Geschiedenis ‘en Ou~dlreidkun~e ,vcrschenen en, later
8do~or Nijhoff afzonderlijk uitgegeven, werd mij vergunuing
verleend om kennis te nemen van’ de op hel Koninklijk
H u i s a r c h i e f b e w a a r d gebl~even omvangrjjke,mcercndeels
\:olledige bri8cfwisseling van Vorst Jfohan Maurits uit gcnocmide jarlen met lden Prins van Oranje, ook met lal van
militaire en andere auloritteiten.
Maurits, dit van 1 Mei tot
omstreeks 20 Novlcmber í673 optrad als bevelhebber over
alle troepen in lonze N.O. Provinciën, n a m u i t Vuiden,
waar hi,j sedert Juni 1672 het bevel had, gevoerd wer
de mrest N. Groep #der Oudc Hollandsche Waterlinie, ges c h u t med’e, d a t hi,j z i j n ,,v~ld-artillerie”n o e m d e ; o o k
vond hij in Friesland en Groningen geschut. In de be\doe18de hri,even t r e f t m e n omlrcnt ‘die a r t i l l e r i e t a l v a n
@?gt’\w1s aan, welkc n o g n i m m e r in druk verschenen,
echt,cr een dcnkbeelcl g e v e n , zoowel o m t r e n t tle n o g pebrckki.ge to~enmalige #organisatie v a n d a t W a p e n e n zi,jn
pcbruik i n txn Waterlinie a l s v:m d e b e z w a r e n , w e l k e
daarbiJ meldc ‘dolor M’cn aarld der Ne8derlandsche terreinen
vo,oral in ‘dien ‘ouden tij’d werden ondservonden. 1)
1Jil Sde werken van Kuypers 2) en van ten R2a en de
1Zas 3) blijkt, dat nog in de iarcn 1672-3. de organisatie
van dc artillci-ic, inzomlc~rlicitl van h a a r p e r s o n e e l , e e n
zc’cr gchrckkigc’~
TWS, vcrrc
ten achter staande hij de
t o e n m a l i g e ~organis~ti~c v a n infnntbcric e n cavalerie.4 )

1) Beknopte analoge gegevens omtrent onze artillerie tijdens het beleg van
Groningen geeft Dr. J. S. Theissen. Stad en Lande .in 1672, blz. 112/5.
2) F. H. W. Kuypers. Geschiedenis der Nederlandsche Artillerie, Deel 111.
3) Het Staatsche Leger, door F. J. G. ten Raa en F. de Bas. Deel V, blz.
505 tot 5.14.
4) Zie ook : Krijgswetenschap 1880/1. Geschiedkundige ontwikkeling van het
geschutwezen, door C. L. van Pesch.
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,,L)c artillerk r e k e n d e m e n n i e t o n d e r de w a p e n s a l s
d e cuval,erie e n d e i n f a n t e r i e . L)c naam van ofliciercn

der arLillcri~c had evenmin militaire beteekenis ids die v:m
oflïcier,en van justiCe, van politie of andere burgerlijke
betrekkingen.” 1)
Onder Idcn Meester-Generaal van de Artillerie stond
sedert besluit van id,en Haad van State d.d. 12 December
Engelbert van
1650 de \-verdienstelijke, zeer bekwame
<let- Myle a l s L u i t e n a n t ( v a n d e n ) G e n e r a a l ; h i j bleef
levens ,,contrterolleur
van het geschut.” Het personeel Roer
Artillerie was overigens in vredestijd minimaal.
In 1657 Idrong Hlollanderop aan om van ,de 218 op tic Zc~c’n \:ereenigde Provinciën gereparti’eepde kanonuicrs er 75
,~o~~~clc impotente” af te Idatlken zonder hen t’e vervangen.
De gebeurteniss8en v a n 1 6 6 5 l;inval v‘ui d e n B i s s c h o p
van Munster als willige huurling van Engeland bij het
begin van den tweelden zeeo,orlog met ons) bracht cenigc
opleving: in 1672 hadden de 7 Provinciën dan ook 295
kanonni&s!! H u n d i e n s t b e p e r k t e z i c h i n v r e d e s t i j d
blijkens hun commissie (= aanstelling) tot het onderhou~cl v a n h e t g e s c h u t , t e r w i j l z i j o o k b e l a s t wa~%n
met hset omzIettien van dmc ratelen der affuiten, van buskruit
en andere magazijnswerkzaanlhe[l~~~i.
Lij .moesten, hetzij
te velde of in garniz~o~en, ‘de paten’en ( :marschorders) van
d e n Gemraal d e r Artilleri’e n a k o m e n . O f s c h o o n d e
werkzaamh,eden
d e r k a n o n n i e r s i n v r e d e s t i j d meerendeels overeenkwamen met /die van de tegenwoordige magazijnknech ts, stonden zij in andere opzich ten veel lmoger
dan’ gewonc: soldsten,, want le kregen zij hun commissie
van den Haed van State en beho.otden derhalve tot wat
men in Engeland Id’e ,,commissioned officers” n o e m t ; 2e.
kwamen zij, evenals het luttel aantal ..,,konstapels”, ten
lastc van de Generaliteit; 3e. komen zid met naam, toenaam en tractement per maand voor op de Staten van
Oorl.og, Zoo m#oest Friesland er vóór 1673 16 aanhouden,
waarvan er echter slechs ‘6 in de Provincie aanwezig
schijnen te zijn geweest. !
Nadat Prins Willem 111 21 Febr. 1672 $Capitein-Generaal
,dcr IJnie voor ‘den a.s. velldtocht was gewo’rdcn, kreeg ,rle
Artillerie uitbreiding van personeel.
Een kolonel der Infantcric werd benoemtI* t’ot ‘..c:,Ionel over alle artilleyve”,om
bij .afwezigheid van Iden J4c~csler-(;,encraal te com.mandcC?ren. Yoorts werden k% majoor cn 1 kanit’cins aangesteld
ontlcr wie de later te noemen kapitein Th,omas Silo (blz.
1) ten Ras en de Bas. V, blz. 505.
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22:; c.v.1 Dczc warw dc cigcnlijke Iwepenofficiclrén
(tlcr ArLillcric, I)c wmmissic vo4)r vcrmcldcn majoor lliclrl in, (lal
11cm o n d e r den M’ccster-(;encraal v;m’ d e A r t i l l e r i e lcn
jdccl viel ,,allc ‘t gcenc lot Meyl, 8rlirecti’c ende 1’ gebru‘rck
der artUci+e tc vekle, in l,elcgeringcn, tochlcn ofte el’clcrs
i n
dc, frontic~cn cUdc placts~cll clezcr L~Uldell !jd \VWtlill
vc&~yscllt.” O o k 11:ld Ilij ,$c officicrcn v;iii d e LrGn” o n d e r zicli. IIc commissi~c voor ‘tic !tapiLcins lxvalte e e n
geliikluidcndeopdracht~ met toevoeging om .,oock 11acr
‘7w&genlbcyt de tdetacl~cm~eulcu cn chcff le comm~utleren“
d.w.z. ~dc :wlillcric l)ij 8ccn getl&wheertlc Lroepenafdcc. ling l)uiten liet g’ros v:m l>et Vcl~dlcger. 1 ) A2an iadcrcn
knpitein WH i n Idjcn rcgcl ccn luitcmmt tocgcvo’egd.
He 1 J :!gere peïsonrel del artilicric werd in c~orlog~slijrii
ui tgclxwd
m e t hamllangcrs, volorts d i k w i j l s 111ct m a t r o z e n o f bootsgezellen,,om le r e g e r e n ‘t cunon” daii
wet toegevoegd ,,Olll tc gel,cll~l<crl 10 t liet hcrwerckeli
van g r o t gescl1ut,
ammunilic w11 oorlogh ende w a t ;uxi
de artilleryc dcpendeerl.” I)u:ir het geschut c.u. i n o n s
land als regel te witer wc~~l vcrvocï~d, sneed dit mes v:m
lwec k a n t e n ; olok k w a m itldcclingvul ..ponLgastcn” l)jj
CCIJ
artillerieiii:lcli1 of urtillcrieti~a~i1”
m e t !!ct o o g op
dat vervoer veelvuldig &or.
E e n ~cn :lnd,er i s zeker vol~doc:~~le o m ,de overtuigingtc
v c s t i g c n , . tdat ~tie organisatie van het personeel dcsti.ids
I~o~ogsL gcl)rckkig~ w a s . 1ji.j. lwt uilhrckeu van den o’orlog
1 ci72-3 werd ~tlc samcnstcllmg v:m Ilct personc’cl voor Ilct
,,parh t c velde’, vastgcstckl. In dit korps, ook wel Y,,vcldIreyn” geheetcn, k w a m e n v o o r d e lxdieningcn v a n h e t
grscl~ul veel ,+natrózcn v:m liet k;moii” voor; voorts timrncrlie~dcn cn pioniers voor Ilct verl~cteren van clc wegen ;
ook 1 0 0 mincurs e n .l)iVjnn 100 pontgnslcn v o o r ver-voer tc water, tenslotte zecr wel linndlangers 2.) Het is
juisl een d e r g e v o l g e n van clcn oorl~og 1672-X v o ó r o n s
wwccst, ‘d:~t ld,c .!rtillcric meer ~111 meer e e n zclfslandiCg
Ondendccl vnn onzc krijqsmnclithcgon te vormen.

1) Een voorbeeld hiervan vindt men hierna op blz. 223 e. v. (Kapitein Silo
in Friesland).
2) Kuypers. 111, blz. 12/3.
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G compagnieën noodiig. 1) Kort ‘daarna l<walll itl’C cersl(!
organisatie der Artillerie tot stand, bestaande uit: a. ccn
s t a f ; 1). een v e l d t r e i n e n c. 6 conipagnie6nv o o r ix3licicing van het ~geschut in vestingen en forten, en
\‘;111
d i e n vclN:ltrein.
Ond’er de kapiteins waren o.m. allerlei
,,ed~clluy~den van het canon” gcstebd. 2) Men was ~ccr kwistig met #dien titel, want ylc stulisc:ommandanten
droegen
Item; men vindt olok vermebd, ldat daartoe vóór 1672 zelfs
,:oudc ~dlomestic~di~enaeren” werden benoemd ;- in de ,orga n isatic kwam zelfs een udelmnn en iimmerman” voor I
AIel de organisatie van Y?rins Willem 111 30. 1677 ~tlWd
tic Artilleri’e haar intrede als dwrlde Wapen in het Staatsche lcgcr. D a a r d e P r i n s z i j n o o r l o g e n m e e r cn mccl
buiten de landsgrenzenging voere~n,’ werld deugdelijkc organisatie v a n e e n ,,vcl’dtrcyn” voor ldat Wapen ~tlringcntl
geboden.
Met het voorhand~en materieel w a s h e t guns tigcr gcslelld, Ndoch het nadceel was hier - behalve den als regel
z e e r s l e c h t e n tocstantl ‘der a f f u i t e n - #(lal h e t a a n l a l
V;\IL J~LL~Y~,
colleges e.d. behoorde, w e l k e tloorga:ms
sl~hts op eigenbelang bedacht waren. Er bestond Gcneraliteits-, Provinciaal en stedelijk geschut; bovendien bez a t e n dc A~dmiralit~eitcn, ,dc O o s t - e n d e West-Jndischo
(:ompagnie. zelfs bijzondere pcrsoncn, zooals de Prinsen
val1
Oranje; \‘orst Johan Maurits van Nassau cn anderen ‘eigen geschut. 3)
Uat onze artillmcri,e, wat hoeveelheid,kalibers en typ:”
van geschut betrof, naar toenmalige opvattingen aan vrij
hooge 8eischen vohleod, dankte men voor cen belangrijk
tlcel a a n Jolmn M a u r i t s , genaamd ,,dc Braziliaan.” -1)
Deze hnd o m . v e r t o e f d i n h e t l e g e r vtin d e n Grootcn
K e u r v o r s t tijdens d i e n s samenga~m met
e n vervolgtxw
strij,d tegen Zwe~den onder Karel S (11iXi-7! cn luid (laar,
vooral wat het gebruik der artillerie betreft, veel gcleclvl.
Hier .te land~c tcruggekloer’d, w a s h i j vooi%tlurend b e z i g
met vcrbctering van het geschut, inclusief de vuursnel-t
1) De Prins en de Raad van State hadden dit bij een extra-ordinaris Staat
van Oorlog van 8 Jan. 1677 te kennen gegeven.
2) Het oudste geschut was zóó kostbaar, dat onder Philips de Goede (1396
tot 1467) elke vuurmond onder beheer en toezicht stond van een edelman.
Deze titel bleef nog eeuwen bewaard, zoodat onze vroegste artillerie-officieren
den naam droegen van ,,edelluyden van het canon”.
3) Dit blijkt, wat dezen laatste betreft, zoo aanstonds en op blz. 237.
4) Johan Maurits voer in October 1636 uit van Texel als commandant een
expeditionnaire macht naar Brazilie, leidde daar o.m. de krijgsverrichtingen en
was er Gouverneur tot 1644.
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lieid, ook v a n itlc uitwcrlting van dc projix~lielcu. 11 Z i j n
ervaring op liet g~ehi~ed van artillerie te veldc 1)rcitltle liij
Uil in 1663, toen hij iLill1 hel hoofd WeIXl gc.~!,~ltl Val1 cfcll
in~derhaas t samengeraal~tc mobiele Icgcrafdeeìing,
td~#!ll
d e n ~tlrcigcntlen inval vuil M u n s t e r n a a r ons Oosleli,ili
fron lier gcmnd~en. H’ct pers80neel der a r t i l l e r i e htlientle
loc11
wn ~pu~l<” van 07 vuurmonden, wnaromdcr
49 21
1j.s 2j.. BIJ tlezc gclcgcnlieid
deed M a u r i t s a a n de Stalen
van Hollancl
1 2 kode ‘kamerstuklrcn val 1 2 1’. o\‘cr, 3)
l)e grondslagx vroor ldie mobielc of ,.vel~tlartillerie” \v:lren reeds gelegd hí16fiS7 toen hij 2 lmlon~~cn van 31 l’.,
6 van 12 P.: 6 van 6 P., 12 van ‘3 P., alsmcdc mn slccn~
nmrtjw van 12 P. mop affuit I~ijcenl~r:~c~l~L
welke met geiuak donor w e i n i g p”al7’lcTl~
o f rnenscl~n .konderl \vot-den gclrokkcn,
c’n z e e r g e s c h i k t w a r e n ,,om een \-licgcntl le~gcr l&umncldc lc vcrsicn cntlc i n
allcriji cm psl
tc oc~ulmxn c*nde L e def~dcren”: vctdarlillerie i n diell
d o p . 4) H e l a a n t a l lxtmlc~n v o o r h e t v e r v o e r van een

1) Vóór den oorlog van 1672 vond hij een houwitsergranaat uit, d.w.z. een
projectiel met ern springlading (verg. blz. 226). Dit was toen, althans wat de
houwltsers betreft, een groote nieuwigheid. De oudste granaten, reeds in de
16e eeuw voorkomende, waren brandkogels.
2) Eertijds werd het kaliber uitgedrukt door het gewicht van den vollen,
ronden, gegoten ijzeren kogel, uit den vuurmond te verschieten.
Na de wet van 1870 nopens de -maten, gewichten enz. (verplichte invoering
van het metrieke stelsel) bepaalde de Instructie-inventaris van 1871, dat het
kaliber zou worden uitgedrukt in c.M. De in de 17e eeuw ten onzent meest
voorkomende kalibers waren 3 Ps (7.7 c.M.), 6 Ps (9.5 c.M.), 12 Ps (12 c.M.),
24 Ps (15.2 c.M.) en 48 Ps (19.0 c.M.) De getallen in c.M. zijn approximatief,
daar uiteraard het eenigermate wisselend soortelijk gewicht van het ijzer zijn
invloed deed gelden.
3). Kuijpers. 111, blz. 7. Dit geschut kreeg een standplaats in de z.g. “pikeurschuur” op het Binnenhof te ‘s-Gravenhage. Volgens ten Raa en de Bas.
V, blz. 510 kocht de Raad van State in 1670 van Johan Maurits .desselffs
artillerie”, doch volgens blz. 322, noot 3) was zij medio Mei 1672 nog zijn
eigendom. Op blz. 237 van mijn artikel zal blijken, dat Maurits zijn artillerie,
welke hier meermalen zal worden vermeld, in elk geval 8 Juli 1673 reeds had
overgedaan.
4) ten Raa en de Bas. V, blz. 510. Zooals uit mijn artikel blijkt, bezigde
Johan Maurits geregeld de benaming -veld-artillerie” voor het mobiele gedeelte zijner artillerie ; die betiteling dagteekent echter reeds van omstreeks 1500.
Onze eerste artillerie,
en volledig georganiseerd om troepen in
het veld te begeleiden, was het begin 1793 in verband met den dreigenden
inval der Franschen opgerichte Korps Rijdende Artillerie van 4 compagnieen, die
elk een batterij à 8 stukken konden bedienen. In onze legerorganisatie
werd
voor het eerst gewag gemaakt van “Veld-Artillerie” in een K.B. van 10 December 1818 betreffende een reorganisatie van onze artillerie. Daarbij werden 4
afzonderlijke bataljons Veld-Artillerie opgericht, Zie van mijne hand: Militaire
Spectator. 1914,blz. 421/2.
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stuk (ka’non mei affuit) kon toen tevens worden be&rkt.
De typen van geschut, vóór 1672 aangeschaft, zijn 0.3.
door Kt~ypers en tmen Raa-,de B:rs vrij uitvoerig beschreven,
onder uermelding van het beschikbare aantal. Ondanks
de bijzon,der groot’e verschei~denheid van geschut --- gevolg van het zeer groot aantal aut,oriiciten en colleges, dit
geschut bezaten of dit lieten gieten, zo’oldat wij 1, 2, 3, -1
enz. P.s hadden - bestond in onze Republiek reeds in
#de 17e ‘eeuw ondq ‘den invloed van #d,e Prinsen Maurits,
Frederik. Hendrik en Johan Maurits een streven naar
normalisatie. 1) Voloral voor het vSeldgeschut bepaal’de
men zich tot een beperkt aantal soorten: halve kartouwen
(2-1 P.s), volorts vel~dstukkcn van 12 cn van 6 P. De heelte
kartouwen (4.8 Ps) waren te zwaar voor vel~~gcbri~ik,
:zeker op onze toemnalige wegen en terreinen: zq komen
dan ook ,noch voor in evenvcrmelStle opgaven betreffende
1658 en 1665 ‘Iloch in het aansbnds tc vermelden geschut,
ingedceki hij ons in het voorjaar van 1672 aan den .Gelderschc T.Jsel .I,ijecngetrokk~n Veldleger. ‘De beroemde
Fransclle Artilleri’e-Genel-aal de Gri’beauvnl, de vsder van
het eigenli,jke veldigeschut, ging er qmstreeks 1780 zelfs
toe )over om de destijds altdaar IGstaan,de kalibers van
21 en van 16 P. over te hren;cn naar het mobiele vesting- of hele’gerillgsqeschut. 2)
Rij ‘de hovenv~ermellde,
i n onze Kenuhliek r e e d s aanwezfgc geschutkalih~ers waren hij hesIuit van den Rand
van Statc djd. 28 Maart 1668 op voorstel van Johan MLaurits cn J,uitennnt-CT’en’erafil van der Mvle nog 64 z.g. ,,regimentsstukies” van 3 P. gekomen. 3! Dit licht infanteriegeschuf was in de vo~orafgaandc
,j;\ren geleidelijk in alle
legers in’gevoerd. H e t nnzr w o o g noq geen 200 K.G. e n
lag -os, een z 8. ..ka~~offuil”. nog zeer ycel later hij de
I)ergartill&c in r\Te’derlandsrl~-Tndir
in gebruik cehleven.
On’der ~dc ‘64 molesten cr 2 4 achterladers z i j n . D e z e
laatst,e heetten o o k wel ..kalncrstukken” van 3 P . Dit
kano~l~~cn van 3 P. krerr;cn (~1 vaste plaats ín de hcwnpcníng der Nc,derl amlschc krijgsmacht en werden als
trouwe m,ctgezcl t,oegevoe$d aan ,de ínFgnterie. Veel later
1) Onder Koning Hendrik 11 van Frankrijk (1547/59) aldaar een analoog
pogen, geleid door den Grootmeester der Artillerie d’Estrée. Men sprak dan
ook van de .slx calibres de France.”
2) van Pesch. T. a. p., blz. 324.
3) Drieponders bestonden reeds v60r het z.g. regimentsgeschut werd ingevoerd. Blijkens eene instructie van 18 Maart 1632 waren toen bij de Nederandsche artillerie o.m. in gebruik .falconnets”, schietende 3 P. ijzer.
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1) In dien tijd werden ook vódrladers .kamerstukken” geheeten, nl. indien
in de ziel een afzonderlijke vernauwing (kamer) was aangebracht tot opname
van de buskruitlading.
2)

Kuypers. 111, blz. 7/10, alsmede een staat bij ten Ras en de Bas, V. blz. 322.

3) Deze lijst berust in K. H. A. No. 2630-3.
4) Bosscha.

Neerlands heldendaden te land. Tweede druk, 11, blz. 155,
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den kon het aldus ckoor ons Iilero,ver8d geschut toen weel
worden ,verdeelld. Uit die lijst blijkt, dat als ,,veldslukken”
\WOl-111. werden
gcnoernd
lange
'kanonnen
\'111 G 1'. Afluiten waren aanwezig voor:

van

í2

en

halve karloiiwen (24 I’.s), voor lange veldstukkcn van 12 cn van 6 l’.> ’
o o k v o o r slal~geu van 1 2 1). V o o r mde halve kartouwen
kw;\men o o k voorwagens voi)r, t e r w i j l z i c h o n d e r dc
li l’.s o o k ,,t)o~(lc~nlslukkcl1” bevonden. 1)

Toen dlc Prins modio Juni 1672 geldwongen was ,cle IJsellinie prijs te ,gcven, en, ‘daar Utrcchl zich niet lc weer \Gilde
slellcn~ op H~olland terug te trekken,
waar #de Oude Hollandscbe Waberlinievan Gorinchem tot Muiden werd ingenomen en ingericht, kreeg Prins J o h a n M a u r i t s hel
bevel over den hoogst belangrijken N. 3f linkervleugel .diei
Linie v a n ‘en m e t h e t Woerdensche V e r l a a t t o t a a n +de
Zuidcïzcc; hoof4kwarti~er tc A~aklcn ter rechtstreekscheheschcrming v a n Amstersdam. O o k h i e r wijldde
MClUritS
alle aandacht aan versterking #en verbetering van zijn arlillcric; voorts moest het hem tocg~wczen front nog geheel in staat van verdSodiging worden gebracht, waarBoe
om. Weesp #en Muiden, heirle destijds nog nageno~cg opm
l~laatscn,. wexlen versterkt. ‘2)
Toen in het voorjaar van 1673 het gevaar voor Holland tijdens ‘tle vorstperiode was geweken, vatte de Prins
zijn volornem,en om den strijd aanvallend tc voeren andermaal 0.p. Hij trachtte nu Ionl dc Franschcn en hun honldgcimotcn zoovcel mogcl.ijk blijvc.nd i n ‘de v e r d e d i g i n g t,c
w e r p e n . N a d a t Eric Prms r e e d s se’dert b e g i n M a a r t h e t
plan voor d e n k o m e n d e n vekltocht had b e s p r o k e n m e t
Maurits9 v o n d eindc A p r i l tc ‘s-Gravenhage cen vergad.cr i n g plaats m e t DDE Vcl~dmnars~halkcn e n d e G e n e r a a l s .
T3clangrijke hesluit,en ten nnnzicn v a n
tlc J)evclroering
wcxlen daar genomen.
Daar #(le Staten van Fries!snd een hernieuwden aanval
op de Noor~dclijkr Provinciën voorzagen, ha~d8den zij, dit
ten annzin v a n een volkswnpcning
en ondrrwnterzetI-ingrn olok zclfstantlig enkelc maatrcgelcn hadden gefrof1) Kuijpers. 111, 7. Luitenant-Generaal van der Myle had reeds tusschen
1649/52 opdracht ontvangen om kanonnen te ontwerpen, welke van achteren
werden geladen.
2) van Sypesteijn en de Bordes. 11, blz. 75/83.
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20 Maart 1673 - Cl1 d a a r het g e e n g e v o l g h a d ,
7 April 1673 O.S. -1 den Prins verzocht om
hen hoc <eler hoc liever r>ij t’e staan met een korps v;tn
6 . t o l 8000 man iafantcrie , ,,~uZsoo de cavalerie in een ge-Fe11

l),

UCl~l~l1lCI2ll

bqpcken landt <als het ons#e is, van weinig nut ende dlSenst
In com.puratie vlan ‘t uoetvolck can syn.” 2)

Primo als gevlolg van bovenvermelde verz,oIeken, Ze. om
eenheid cn samenwerking Le brengen tusschen de verderl igiug v a n Frieslaiitd ~cn (;roningen,
w a a r tot 1 1 1 1
toe ve’cl tweedracht Nc~l ijverzucht\ had bestaan, zoowcl
tusschen dc ~~~:eid~erzijdsche
Staten als tusschen de Provinciale bcvIclhebbcrs, de Lllitenant-TJcnleraalS Aylva in Fricsland en Habenhaupt ‘in (;roningen, 3) die ieder over eigen
Iroepcn ‘en ,cen eigen linie c~rn1ii;1ndcel-~cn,
terwijl bovcndien ‘de jeugd van den Stadhouder eigenaardige moeilijk;
heden met zich bracht, inzake het voeren van het opperbevel in het N. 4), Be. om Idcn dreigcn,den aanval van den
IGsschop van Munster af te weren, kreeg de Eerste ,Vcldmaarschalk Johan Maurits van Gssau 26 PLpril 1673 van
tIc11 Prins Iden last om zich nax Frimesland cn Groningen
tc hegcv8en e n d a a r ,,met communicaties e n go8edvindIemn
van dc Staten 8rli,er Provinciën” het generaal comman&
over allle trqxn op zich t’e nemen.
Doel van dc uitzending en daarmede zijn instructie waren uitsluitend van vcrdcdigendcn aard. Nog dienzelfden
dag dien& Johan Maurits d’en Prins voorstellen ter zakc
in. Hi,j vroeg #o.in.: a. cen lijst van de regimenten te voet
cn te paard, in Holland gelegerd, d’och toen bestemd tser
onderstlcuriing van jdc Nloond~elijke P r o v i n c i ë n , Tn totaal
wcrdcn xtiaarvo~r’
anngcwezen 1 infanterie- en ruim 3
cavalcric-rcgimcnten,
alsmede een regim.ent dragonders,
1) In Holland werd deze volkswapening gevormd door de schutterijen der
steden en de .huysluyden” van het platteland. In Friesland lichtte men, wanneer noodig, de 3e man uit de steden en de grietenijen ; de compagnieen wisselden elkaar dan om de 2 tot 4 weken af. Men noemde dit .het uijtsch,ot” o
ook wel .het opbod”.
2) Wij cursiveeren. Dat zagen burgers reeds van 1673 in.
3) Deze laatste was door Groningen benoemd, doch had
(aanstelling) van de Generaliteit.

commissie

4) Hendrik Casimir was in 1672 nog geen 16 jaar oud, doch werd als reflex op de gevolgen van de troebelen in Holland en de verheffing van Prins
Willem III in al zijn waardigheden nog in Juli 1672 z.g. meerderjarig verklaard.
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alle ter repartitie van Holland slaande. 1) h. een order
aan kapitein der artillerie ‘Shomus Silo te Muiden 2) om
zich me1 dc hierna te vermelden ,,metal’en veltsluck~en ende
w a t ‘daeraen ldependcert” naar Leeuwarden te begeven
en daar naclere bevelen van Maurits af le wachten. Silo
artilwerIt d u s aangewezen 0 1 1 1 d i t d~etache’nient
Ieric ,,cn cheff te commaatle,ercl1” (verg blz. 216): l)at ge-’
schut bestond uit:
,:l vebdstuk: s c h i e t e n d e 2 4 1’. 3)
.1
-1 vcl’dstukken, schieten& 12 1’.
-1 veldstukken, schietende ‘3 I’., d&wclck,e van afteren
gel aeden worden. 4)
2 houwitzers.
Alle {de granaden jen wat daertoc behoort; beneffens cen
otlelman van ‘t geschut en ‘de conducteurs.” ,5)
Johan ‘Maurits nam ~derhalve WII lxlangrijk, tn zeker
het meest mobi8eIc gedeelte van ,tle in zijn C;qocp Wuiden
1) Herhaaldelijk gingen tijdens den oorlog van 1672/3, vooral in laatstgenoemd jaar, regimenten tusschen Holland en het Noorden heen en weer, steeds
over de route Amsterdam (soms Muiden) -de Lemmer (soms de Kuinder of
Blokzijl). Men moet zich echter van die troepentransporten geen overdreven
denkbeeld vormen, vooral niet, wat de infanterie betreft; een regiment telde
10 tot 12 compagnieen van 80, - hoogstens 100 man en was dus als regel een
zwak bataljon.
2) Zie voor dezen reeds blz. 215. Hij teekende duidelijk Silo en Maurits
noemde hem ook aldus. Het Staatsche Leger. V, blz. 507 noemt hem ten onrechte Sile.
3) Een z.g. halve kartouw ;’ verg. blz. 220.
4) Verg. voor dit zeer oude achteriaadgeschut blz. 219. Het was niet het
eerste achterfaadgeschut, dat zijn intrede in Friesland deed. In het Militair
Weekblad van 1900, blz. 205/6 worden 2 brieven van Luitenant-Generaal Baron van Aylva afgedrukt nopens een door dezen ontraden, door de Friesche
Gecommitteerden te velde doorgezetten, door Aylva ten slotte uitgevoerden,
doch mislukten aanslag op de Kuinder van 10 tot 14 Juli 1672. Daar blijkt,
dat Aylva eenig geschut bij zich had en dat hij geschut van 12 en 6 P. uit
Heerenveen ontbood, dat niet kwam, hetgeen de hoofdreden voor de mislukking werd. Bij den terugtocht op de Lemmer, welke over den ZuIderzeedijk
werd uitgevoerd, was het geschut ten deele ingedeeld bij de voorhoede, terwijl de achterhoede-commandant 2 kanonnen bij zich hield .chargés des car*
touses vers I’arrWe”.
5) De betrekkelijke .Memorie ‘s Hage 26 April 1673, waerop sijn Hoogheit
resolutie versocht werdt” berust in K. H. A. no. 2630, 11. De .granaden” waren
de beschikbate, door Maurits uitgevonden springprojectielen voor de houwitsers ;
verg. blz. 218, noot 1, alsmede het staatje van blz. 226.
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der (1 udc. HollanrlscheWaterlirtic aanwezige ar titlwic mee
n a a r h’ricsland. L)at g e s c h u t w a s z i j n persolonlijk cigcudom en hayl zich metiiio Mei l(i72 nog Lc Slegen l~cvoncle~~ 1).
Uil ecii i n h e t Staatsardii~el lc WieSbaden berustemlc
,,Lysle v a n d e Vel&-arlillcrievw Syn Hoochtorslel.
L)o~oJ.luclltighe~dt ‘den heer prince ( J o h a n ) M a u r i t s van
iNussau, ecrstfc vcldmacrschalk,
staende legcuwo~ordigli iiil
Heereyceui n \TriesJandt” tt), b l i j k t , d a t d e 2% t’.s CJI tic>
12 I’.s z.g. ,,camersluckcn”
waren, dat alleen de 3 1’3 v;ur
van achteren werden geladen en dat per vuu~m01~1
50
kogels ,of granaten beschikbaar waren, doch 100 VOOI
de 21 P.S. 3)
~iologst~vaarschijnlijk
w a s biovengcii~ernttc kapitciu
Silo commandant ftier gchccl~c artillerie in .die Groep, z19oc
dat Manrits gewend was om mcl 11cm tc werken. 22 Augusr
lus 1672 had &Iaurits uit Muisdeu den Prins gcschrcvcn, (lat
h i j meJ ongcdukl d e kanonnen v e r w a c h t t e , d e n P r i n s
aangevraalgd en ~tiie ldeze had belootd hem tc zullen zcn~tleti iiict ~clcit edelman van het kanon Thoit~as Silo; zou+der ulic artillerie vermocht <Maurits niet tegen den vijtmtl
op te rukken. 4) De Vorst en Silo lmide~~ :lerhalvc ~~ccrls
8 ~llaa~ltie~l samrngewerkt,
toen zij voor Frieslanidwr’~‘-dcu bestemd. AailgeCenn a ,,de vorstperiodc h e t groot-sic gevaar voor Holland gcwekcn jrle Oude Hollaudschc
11:alcrlinic ruim vol~docnde ingcricilt en Jxzel w a s , Jx~vel~dicu 1~1~ olorlog thans van uit Holland meer offensiet’ zou
worden gevoerd, kon Maurits toen veilig in zijn outlc
c:oJnmaiitlem~ent v o o r w a a r t s v a n Amsl~er~tlam gemis1 Cl1
tlw l~elaiigrijkc Grcq ~ontbloot worclen v a n een d e e l An
Jiarc :IrliJJeric. J-)v J’rius JI~M e r v o o r t s d a d e l i j k , loë~i rlc
vorsl wor g o e d was geweken, r u i m Idric regimeutcn
iufan teri’c weg.
,lohan Maurits kwam 1 &Jei 1673 uit Holland met ziju
jacht te Harlingen aan cn reisde onmiddellijk door JKMI*
Leeuwarltlen. Als een &T 28 punten van bespreking uit
ccit 3 Mf2i te Lecuwwtl~en op zijn last ,opgemaakte ,,%IIcmw
rit vant gheene, w a t t o t ‘den d i e n s t v a n ‘t Land entic
tot oonserva tie van ~dezc Provincie (Friesland) vcrcisch t
cude was daerop gcres~olwcrt wortll” - welkc Mcmoric
lot leidraatt heeft gestrekt voor de 4 Mei aauvnngcudc
1) ten Ras en de Bas. V, 322.
2) Staatsarchief. M. 675.
3) ten Ras en de Bas. V, 322 geven den munitievoorraad eenigszh:s anders op;
volgens hen waren er voor de meeste kalibers ook “blikken doozen met musketlood” ( e: kartetsen)
beschikbaar.
4) Groen van Priisterer. Archives de la Maison d’ Orange. Tweede serie.
Deel V, blz. 273.
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besJ)rekiugen met Eden Frieschcn S t&lloudrï, 2 Gedcputeerden
van Friesland en l,uiteuant-C;eneraalAylva \\‘01Yl1. genoem1d : ,,7. Also teene kleine velt?-artllleric
van
12 stucken uyt Hollandt me& hcrwaerts gebracht hebbe,
sen wal plaels ,tiieselve, om den dienst te doen, sullen gebracht wcrdcn.” 1) Er ‘werd beslist, dat deze artillerie
jeyenals 111 Maurits’ Groep van de Waterlinie had plaats
gevond~enj bij hem zou verblijven; zij ldiende ,derhalve als
een algcmcene, mobiel’e reserve aan geschut. Danr, er vol&
komen gebrek bIestond aan pionicrgereedschapvoor liet
ili staal van verdetdiging brNengen van d’e Friesche Linie,
het opmak,cn van ,dc plost’en OP schansen met huu blokrhuizen of ,,ciorps die guarIde” enz. schreef- Maurits reeds
1 Nei, l(i37 aan Hcndrick Roetcrs , ,,schepen en artiileriemeester lder stald Am>tSer&m” om aldaar voor rekeliing
van de l’roviucie te d,olen aanko’open cn ten, spocd)igstc,
toe t’e zenden 800 schoppen, 800 spaden, 200 bijlen, 200
kapmessen en 1000 ongevulde handgranaten. Toen hiervan na eenigc rappels op 14 .Juni 1673 nog niets was
aangekomen,
werd dc ,geheelle te LeSeuwarden beschikbarie
voorraad van 370 schoppen naar de Linie gezonden !
Maurits vestigde zijn hoofdkwartier te Heerenveen,gc-legen ongeveer midden acht,er alle ,,avenues” (passen) van
de to,enmalige Fri’esche (Water)i,inie, welke zich ‘diag&
naal dolor ‘de Provincie van L.W. naar N.0. langs J,in~dc
cu ‘I’jonger uitstrektle ric,h-ting de Leek, waar ZIJ bij de
Loc~nmalige Groningschc Linie aansloo’t. Heerenveen werd
mede gekozen, omdat het feitelijk het reduit der I;ricschc
Linie vormde en o’ok in 1672 ‘doorgaans als l~oofdkw:u*~
ti’er had !ggUdiend. Daar lag, ook tot dekking van die plaats,
het gros van de reserves.
Aangeziende Gcdeputeerdlen
van Groningen en l~:~bcnhaupt, ,die ter conferentie van -1 Mei te Leeuwsrdcu war
rc’n gcnoiodiNgd, zich hadden laten excuseeren, zag NTaurits
zich gedwongen om, alvorens naar zijn hoofdkwartier i’c
vertrekkIen, een bezoek aan Groningen te brengen, voornl.
om te beraadslagen wat tot ontzet van het bedreigdeCoc-vorldeu kon wor<llen verricht. 7 Mei kwam hij aan te Grokningen; nadat hij allbe Groningsche posten 11a.d geïnspcc+
teerd, betrok hij 18 M’ei zijn hoofdkwartier te Heerenveen.
1) Derhalve Cén kanon meer dan Maurits blijkens zijn eigen opgave
(blz. 223) uit Muiden meenam. De opsomming is dezelfde als die van het
staatje van blz. 226. Achter de 3 P.s word vermeld: .so van achteren gelaeden
worden”; de veldslang, welke niet uit Muiden kwam, wordt genoemd .een
stuck, schietende 2 P.”
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Uetere vo’orzleniug inzake ,de verdediging van Frieslnurl
kon toen ler hand wor~len genomen. í<eetIs 19 Mei zond
.lohan Maurits den Staten e,en lijst van het inedcgchrachlc
gescl1u1,
.,,uyt\viesCllde, ‘idat ick vau vellslucken seer wel
vrrsicn hen 8ciIcl,e Icleselve i n a l l e r hacsl o p a l l e po,.sLeu,
daer clc v y a n t aeuvallen mogte, oock sclfs door ~Juaetl~~
wegen, vcrvo,eren kan.” 1) Om zulks uu ,,met vrucht \vcrclq
stellig t,e maccken” vroeg hij om hem zo’nder uitstel 11x11
ff ecmnveen te zenden al, \val stond vermeld in een &yslc
van ‘1 geene tot .d#e Veltartillerie op ben match nootsaec%
kelyck val1 nooden i s ” , zoowel a a n .,,,tocht- e n ~ugtxlpaar4len” a l s a a n persome cn nimi11ie. 2) D i e opgave
vermeldde :
,,Tot 1 camcrstuck 3), schieteude24 1’. 1.1. 7 paar~den 4)
12 1’.
2 4 paarden.
,,Tot
4
id.
12 paarden.
,,Tot 4 cannon ;I 3 1’.
6 paarden.
,;l‘ol 1 veltslang 5) ;I 2 P.
,,Tol 2 hou\vitzen(.om grana,dcii Le schieten) 6)
,,Tol 2 0 wlgc!11s, waerop kruil, k,ogels,
60 pa:u*deri.
k.art~etscn, granaten, enz.
Totaal 119 paardeu.
Brcugl, men hierhij in rekening, dat dit geschut allr~l
Maurits’
m o b i e l e geschutreserve
(,,vcld-artillerie”)Lvas,
dat hovendien ldc vlo.ornaamst~e vcrstcrlrle plas tsen van Ntlc
Oultlc Friesche I,inic, zooals Hlokzijl,Slijkenhurg e.d., ook
‘de allervo~ornaamste
postSen (schansen of torten)? alsmcd~c~
d e grooterc s t e d e n i n h e l hinnenlaud d’er í’rovuxie v:ul
ernig Fri~csch (positilc)geschut waren voorziq terwijl hovcndicll langs de kust hier en daar Kanonne!l van tic Fricschc A d m i r a l i t e i t opgestekl waren. dan hlijkl, clal .Johan
Maurits, n(xcu foerlmrrlige
verhoudingen gcrek’cnd, over een
aanzienli,jkNe artillericmacht beschikte. Ten tijde van Prins
M a u r i t s ( s t . 1625) g o l d clen stclnkte a a n a r t i l l e r i e van 1,
sluk per 1000 man reeds voor belangrijk. Al was de hctccP
1) Dit was het gebruik van mobiele artillerie te velde, zooals dat reeds in
1658 ten onzent was neergeschreven (verg. blz. 218).
2) Tochtpaarden dienden voor vervoer van het geschut, wagenpaarden voor
den trein, derhalve ook voor de bij de artillerie ingedeelde wagens -tot vervoer van munitie.
3) Zie voor deze kamerstukken blz. 220 met noot aldaar.
4) Uit een hierna te vermeiden aanvrage om bereden conducteurs blijkt,

dat in deze getallen geen geleiderspaarden waren begrepen.
5) Slangen waren lange vuurmonden van niet te zwaar kaliber, kartouwen
waren korte vuurmonden (minder dan 13 kaliber lang.)
6) Dit was de door Maurits uitgevonden en ingevoerde vuurmond.
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kenis der artiltcric langzaam stijgende, zoo kwam men 50
jaar later nog weinig, boven deze verlmuding uit.
‘1.‘~ tij& van Condé cn Turenue rekendse men op 12 tot
15 stukken per Eeger, dit, omdat de uitwerking van het
artill’erievuur. destijds, practisch gesproken, nog onbeteekenend was 1). De maximum-slerl<tc aan geregeld .kr.ijgsvolk, welke &laurits in 16733 ten dienste heeft gestaan,
bedroeg ongeveer 8000 man, waarbij dan, in period,en
van dreigend #gevaar volor een inval, een volkswapening
kwam, welke hoogstens 5000 man heeft bedragen, doch
slechts zeer kort dIeel heeft uitgemaakt van de bezetting
der Linie. Volgens de reeds genoemde opgave in het Staatsarchief te Wiesbaden zou de Prins in 1673 +ver sl’echls
5 7 vuurmond~en van 24 .P. in het Veldleger hebb’en
beschikt. 2)
Uil laatstv~erm8el~d~en
staat - en reeds uit Ma.urits’ opgave van 4 .Mei .(blz. 223) - blijkt, dat hij een vuuinlon<l
sneer in zijn mobi~ele
r’eserve bezat dan hij uit zijn tiroep
der Waterlinie meebracht, nl. de veldslang van 2 P. in
dc vermelde ,,Lyste” te Wiesbaden ,,slange, schiet 2 P.
ijzer” g e h e e t e n . D,aar ‘de ,,mr. ‘s-Lants affuytmalterl’
l’ieter Brackman ,28 April 1673 Maurit,s vóór diens vertrek uit Holland leen declaratie indiende voor ,,eeu affuytkar, gemaeckt ‘en glelevert met syn wielen compleet tot
een lang veltstuck, schiet ,2 1). iser ,,gemonteert o p ‘t
molde1 van camerstucken van (12 P.,” zal dat stuk niet
in de Groep beschikbaar, Sdoch bij di’cn affuitmaker zijn
geweest. MunitiSe vo,or die veldslang h,eeft Maurits vcrmoccdelijk op zijn tdoorrieis te Amsterdam, (29-30 April) van
‘de Regeerders dier stad vveten los te krijgen; ‘deze stolldieul
hem ‘althans 150 kogels van 2 1’. alsmede 50 pond buskruit t’oe, welke 1 M’ei vandaar met #den Harlinger veerrman naar briesland wierden verscheept.
Uit Maurits’ vermelden brief van 19 Mei 1673’valt voorts
af te leiden, dat zijn veld-artillerie, welke ongeveer tegëlijk met hem .ovler de ZuBderzee in Friesland mK>et zijn.
aangekomen (blz. 225), genoem.den dag vermoe~delijk
look
verder t’c water vervoerd, reeds in zijn ho~ofdkwartiel
aanwezig was. Kort daarna waren ook de laatste der uit
1) Luitenant-Kolonel Lestien, leeraar aan de Fransche Hoogere Krijgschool
in zijn Armees et guerres d’autrefois. Les XVIi &me et XVIII’ éwc siecles, blz. 5.
2) Devoorraad in Met 1672 in de magazijnen voor het VeldIeger, bestemd
geschut was veel grooter (ten Raa en de Bas. V, blz. 321/2.) Toch kan bovenvermelde opgave juist zyn. Aan den Geldersche IJsel ging veel veldgeschut
verloren.
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H o l l a n d loeegczegde troepen (blz. ,22X), nl. 3 cavalcricregimcat~en, i n FricSlall~d aa~igel~onicn.
kiuypers vcrmcl~tll, idaC ,tle 24 1’. UTIYI getrokken door IS,
hel kanlcrstuk vat1 d a t kalilxr d o o r 1 0 paarden, rlc
langc> 1 2 P. d o o r 1 4 , 11~1 kumcrsluk van dal kaliber d o o r
6, hot veldstuk v a n ti 1’. ~tloor 10, h e t kamersluk van ti 1’.
(

o

p

Iíaraffuit~ 1t’JJ tlc 3-gwntler iiOi:,r 2

paardcli.

l)ezc .gctallen komcn n i e t gchcel ovcrcc~~~ me1 \\yat .lohut~
Maurits a a n v r o e g ; 2) v o o r liet zware kalitxr v a n 31 ll.
w a s h i j ,aan ‘den l a g e n kanl, WC1 tc YCr\Lmderell, d:1:1i*
dr.:- \vcgen in i;ricslawi slap c~i sler:h t \varen,
het,geen door
#de ollider~vat~erzettingeil, e’en nallen z~onic:r cn gelijken licrl’sl
n o g z e e r werd verergerld, moals hierna overtuigend zal
blijken. Het is overigens wcl zel;‘cr, dat de cijfers val1
Iiu\:pers bdoeld warcu a l s ,,uormen” want i n tlie o u d e
tij den zowlcr vas t’e organisatie ‘Cl er artillerie z u l l e n
,,hct tacrr8ein cn d e omstan~tlighctlcll”, o o k de pwsoonlijkc
a p p r e c i a t i e v a n d,c hetrokken c o m m a n d a n t e n zeker PCII
groloten invloe8d hel)beu geoefentl o p dc s t e r k t e n d e r l)trspanningen.
<In zijn aanvrage van 19 Mei had .Johan Maurits voorts
nog ,doen ~opnclncn 4 ,,constapek~‘~ daar w :i z i e k ia 2 gedesert~eerd waren; 30 m a t r o z e n 01 han~dlangers, 2 c~on:Iucteurs voor ~tl~c toch tpaar~dc~n en V voor de ~~mmuiiitic\va,-geiis (alle 1 Iwreden), \l ‘,,conducteur v a n d’arliilcric I C
VOCI” , 20 piioniers
m e t een comni:!ndwr 0~11 tic x.vcgcri ii:
orde tc maken, henwens 1000 polid kruit FII 6 kippen lont.
De gehcele aanvrage van 19 Mei 1673 vormt een iwrIC-waardige bijNdrage tot :de lwnnis van de wijze, ~vaarop destijds
\-elmd-artillerie wcrld gcvormul. A l s 1j.S. vroeg AIatlrits ten slott4e JlmOg voor’ sncllcrc verplaatsing van zijn
persoon en zijn staf 2 wagens cn 2 trekschuiten ,,mct
hac~*c nodige behoeften (en paerdrn” aan: de automohielcn
d e r hoofdku~arti,eren u i t ‘de lwecde hcll’t d e r 17~ (Y~II\V.
I)octi >ccn en ander bleek weldra voor verplaatsing in clc
ftwnmalrgc
Friesche t e r r e i n e n nicl wldocndc:. 10 dulli
schreef Maurits den Prins: ,,T,a pluic, laquelle a Loml~Cc
que1r[ueS jours dje suite, a fai t grand bien A 110s lii:Jr~s,
JimoreJJ
ou tuJ~fv~eeJieJi.“>burits ‘dwt1 tmegen den wil \‘:ìJJ
de Staten van I;riesland ~tlc zeesluizenvau d a t
gcwcsl
openen en z e e w a t e r inlaten t e n 1,clioeve van d e ontlcrwaterzettingeq, vooral di,e langs
‘Lintlc e n Tjonger; op
1) Kuypers. T. a.p., blz. 11.
2) Daarentegen komt Maurits’ aanvrage wel ongeveer overeen met den staat
bij ten Ras en de Bas. V, blz. 322.
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de passen daar’do’or d’ecd hij vers terltingen aanleggen.
Blijkbaar ging hij veel op inspectie, want hij klaagde
zeer over id’c gr0,otc uitgestrektheid der Linie, 8 lot 10 inn
ganns jlaler gaf Ihurits zelfs 17 uur gaans opj, ,,fort inc o m m o d e pou ui1 v i e u x #dos.” 1 ) H i j v e r z o c h t o f de
Prins hem cc11 van zijn hackncys kon zenden, &snoods
de minste; Maurits had in Friesland, voorl. door den toeslaml #der wegen, reeds 3 paarden verloren en alleen ren
oudc~ s c h i m m e l vvcrgehoeden.
V a n z i j n kales k o n h i j
zich niet baedienen, daar deze cenigc malen tot de assen
i n ~tíen m o d d e r w a s weggezakt. Ze& h u l p v a a r d i g antwoloI-~d~dle de Prins reeds 14 .J uni: ,,J’ay aussi trouvb UII
th~al ide sellc, qui vous sc1ra c:xlï&~lcment ptiope, cluc
jr vous envoyerez demain.” 2)
Bij de organisatie van dc verderli$ng van ,cie Provincie,
derhalve o,ok bij Idc verdere uitrusting van zijn vcld-nrtilleric, moest Johan Maurits zijn ziel in lij8dzaamheild bezitten.
13-123 M e i s c h r e v e n @Acputecrden,
d a t z i j r e e d s gcvelg hadden gegeven aan zijn aanvrage vw 19 t.v. 3) ; binnen
e n k e l e dagen z o u d e n o p k o m e n 60 p a a r d e n m e t p e r 1
paarden ‘een man; vo,orts 20 wagens, elk met 3 paar’den
en dc door Maurits vo’or zijn pcrs:)onlijk gebruik gevraag:
de wagens, doch ook hierbij per -1 paarden een man!
Natuurlijk oordeelde deze de hocveelheidinge8deeld per-so~~~eel (ldrijvers = stukrijd,ers) !,nvoldoentIe; b o v e n d i e n
waren personeel en paarden door het bevel van í&deputeerden daarom nog niet in Maurits’ ho’ofdkwartier
aanCwezig! 27 Mei waren o.a. de gevraagde paard,en voor het
geschut nolg niet ~ontvangcn en schreef h.i,i aan den Prins:
y,f\4~essieurs l e s ld6putés #d’e cclte pr’ovmce v o n t s i lent e m c n t d a n s leurs affaires que c’est i n c r o y a b l e . S a n s ’
I’assistnnc8e ‘de Ma~danie l a PPinccsse d e Wassau ie sera)
bicn mal, laquelle pousse wet- gr-anti soin les nffaiyes.” 4)
Hij ha’d waarschijnlijk aanwijzingen, dat de den. Staten
aangevraagde matrozen Wat .of niet zou,den komen, want
11 Johan Maurits. geboren 17 Juni 1604, was toen iuist 69 iaar oud en
le& o. m. aan grave; en jicht: Deze laat& kwaal nam* door eén vochtigen
zomer en een zeer vochtigen herfst in het laaggelegen Heerenveen, temidden
der onderwaterzettingen, zeer toe; vergl. blz. 249/50.
2) Archives. T.a.p., blz. 322.
3) In Holland volgde men destijds de nieuwe tijdrekening, in onze Noordelijke Provincies nog de oude.
4) Groen van Prinsterer. Archives de la Maison d’ Orange. Tweede serie
V, blz. 320. Johan Maurits doelde hier op Albertine Agnes, dochter van Frederik Hendrik en weduwe van den Frieschen Stadhouder Wille Li Frederik. Na
diens dood was zij Gouvernantinne of Regentinne in plaats van haar minderjarigen zoon Hendrik Casimir 11.
I
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2 5 M e i schr,ecf h i j a a n ,de i;ecomniitlecrde14uden tel
Admiraliteit i17 Fricslan~d 1) : ..veulits a l h i e r (= I~oofdk w a r t i e r H c e r c n v e e n ) .bij #time \ielt-artillerieni,ct c%n m a troos. ,tl~ewelck~e ‘nochtal!s hoognodigh hebbe, so versowke
van U E(d. Mo. te’ verstaen of clcscìve mg gclief’den me1
30 malrozen cu e e n 0oniniaild’cur daaroveP t o t sLands
dienst te accomold~eren.” Maurits zou hen dan met zijn
jacht tc Harling~en d o e n a f h a l e n . Olok dil- r e s u l t a a t was
powr. 2 7 M e i antwo~orld& d e Xdniiraliteit,d a t tle laalsle :; schepen’ geëyuipewd en gewapeml~ werden; tklar11;1
zou men hem bekend maken, hoeveel
g%331ut
Cl1 van
wclkc kalib’ers e r i n ‘sLauds m a g a z i j n overbleef. Waf
het gevraagde personeel betr.of, daarop best80nd zeer weitnig uitzicht; vo~or bcmanniug vuu de 3 bewuste schepen
bestond e r e& ,,IlQt;\l)CI defeql”. W a r e n ‘die schepen ge:
complel~eerd , ,,soo sullen wij ter intetifi,e en begeerte vau
U 1;. Doorlt. Lcrsloncl de tr0rnn!c lactcn roewn ende ‘I
voors. volck sier Ce wwven”! Mail+ moest
dan doen
wet~cn hocveel~~gage per week of per maand mocht WOI’C~CII
uitgelotofd. I3lykbanr hafd hij olok om geschut gevraagd.

UiJ gebrek a a n twepen h a d Aylva, d i e ill 1672 d e
C)udc Fricsche Linie v a n \Linde e n T j o n g c r h a d bczct
el1
verldwligd, ‘den daarop volgenden winter uitsluitcntl
dc kortere, nagenoeg. volkSomen rechte ‘l’jongerslellingdoen
iuncmcn. Na aankomst van alle versterkingen uit Holla~~~tl
cn na persolonlijkverkenningen terzake te hebben geleid, beslolot. M,aurits om zijn cavaJIeri~c vooruit te schuiven tot aan
id’e Lin’de, ld’erhalve tot: Aylva’s oorspronkelijke wecrstan1slijn van 1672 terug tle kleeren, dit zeer tegen de zienswijze
van zijn Cavalieric-Generaal,
Markiles de Montl)ouillan,die
het commandlo
o v e r ‘de xo0rsl.c liju k r e e g , d o c h dc
líai~tonn~enienten te bootgcstel~d aclitlc voor cavalerie en
,dcn terugtocht achter dc Tjongcr tegenover overmacht Le
b~ezwaarlijk. ‘2)
1) Er bestonden destijds 5 Admiraliteiten, waarvan deze voor de N. Provinciën was; zetel, werf en magazijnen te Harlingen.
2) Markies de Montpouillan was commandant van een der uit Holland overgekomen Cavalerie-regimenten. Hij werd 18 Mei door de Staten-Generaal benoemd tof Commissaris-Generaal (Generaal-Majoor der Cavalerie) en den volgenden dag door den Prins aan Johan Maurits aangewezen om, alle Cavalerie
in het Noorden te commandeeren.

KRIJGSGESCHIEDENIS

231

30 Mei wcr’d alle cavpl’erie vooruitgeschoven l.ot achter
de Lil& met het hootdkwartier van de Montpouillan t’e
Wolvcga achtw het centrum aan het h#oofdacces Steen-wijk-Hecmnveen, terwijl kollonel Brandt, mede buder de
Alonlpouillan staande, met de drag.onders de hoogere, droLincle en ‘l’j~oin~ger front, 0. bez&
gc strook tussclicn
tc! 1lo~oZdkwarlier t’e Oldeberkoop; h o ó g e r o p s p r o n g d e
Lmie: cvcnals in 1672, achter de ‘l’jonger terug, omdtlt
dc Linde daar van onvoldoeude beieekenis was en niet
door opstuwing tot ,debor&eren kon worden gebracht.
Yermoed’elijk onder den invloed ‘van de Montpouillan’s
bed,enkingen voegde Maurits er 31 Mei aan GedGepulaerdel: nog bij, Idat de voornaamste kant,o,nnementel1, zooals
Wolvega e n Oudcberco~p ,,geaccompagneert (waren) met
‘eenigh voetvolck en canon, )ommc de passen en avenues
tegen ‘den vijaut te versien.” D,e troepen t,e paard legerden
d~erhalve behoorlijk beschermd. De Montpouillan ,tlacht
daar anders over, want hij verzocht nog vier maal om meer
infanterie, waarop Maurits t’en deele inging, en S Juni
boveiidien om meer geschut, 1,ont en mmlitiën; o’p de posten moesten #de lonten onatgebroken branden ,.et les premier petits canons que I~OLLS avotis eu ycy, aont c[ue sis
coups
chaqun h ’ tirer.” V,olgens d e n commandrnt d e r
voiorste linice w a s die t,oestand dus beldreigd e n , a l Itad
men in de voornaamste posten -- i:ooals Blessebrug, dat het
hoofd,acces Stcenwqk-HeerenveeII~eell afsloot, Uldeberko80p hen
schaus Bekaf (of Bekh,of) ter afsluiting van den hoogte’-rug tusschen Lindse ‘en Tjonger - eer1.i.g geschut, d o o r
gebrlek aan munitie droeg adst weinig blJ ter verhoogiag
van de veiligheid.
Mel welk geschut d,e ooornactmsle posten btewapenmd zijn
geweest, vindt men niet vermtel,d; hoogstwaarschijnlijk
was
hlet melest .Friesch ‘geschut, ten deele van de .idmiralitei’ten. De minder belangrijke posten lagen zóó veil@. achter
het wat’er of in ‘d#e venen. idat men ‘daar vermoedelyk geen
artiIleri,c heeft gehad. ‘Weglens ,tlc groote zelfstandligheid
<les Provinci&& vooral iazake het krijgswezen, werd ook
in Friesland Idestij’ds geschut gegoten. ,,Grofgcschutgieters”
waren aldaar: in 1666 Juriën Balthasar en in 1673
P. Overny te Le,euwar~d~en. De jaartallen toonen, d a t
men, zoloals ‘dat d,en ‘goeden NctlerIander uit den r>u,den
tijld betaamde, inzak,e zijn verwecrmiid,delen meest achter de
feiten aanliep; de gebeurtenisseli van 1665 en 1672 zullen
aanleilding zijn geweest, Idat men telkens één jaar daarna
iemand vermeld viadt, ,dije min of meer bruikbaar geschut
golot. Uit een aanvrage van van Hania, commnn’dant van de
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Swarteiitlijkstcrschans l), 1d.c-i. X-31 Augustus LG73 I)lijkt,
dat ~daar 0 . m 2 ~kanom~en val 18 Pp. ci1 2 van S 1’.
aanwezig waren, voor welke nieuwe affuiten wcrtlen gevraagd. 2) Deze kalibers kwamen niet voor in de z.g.
,,velldastillcri’e”, d o o r M:iuVits u i t Holl~d~l mcegel~rachl.
O o k tlc a f w i j k e n d e kalilwrsw e t t i g e n het vermocclc~l,
dat tdil Friesch geschut was.
EimIe Mei 1673 ~tlrcigcic de e e r s t e I~Acekencncle vijairdelijk~c aanval op Fri~eslaim~:l uit clil jaar. Rii Meppel wet‘den 22 kornetten ruiterij verzumcl~d; ~tlanrl,‘ij z~ouden nog
een regiment dragoii~clers en 3000 mw infanterie komc11.
.Johnn M a u r i t s willde trncl~tcn d o o r een u i t v a l rlicw
troep tme slaan en de Prins zlond uit Holland een wenk in
4lic

richting.

3)

.--.

28 Mei vroeg .Johan Maurils gcdiellstigaan Gcdcputeer~de

Z o n d e r , ccwig mol)iel,

anllgcspanncnqescliii t v i e l e e n

1) Hij had 2 Sept. 1672 het bevel gevoerd bij de herneming van Rlokzijl,
de eerste versterkte plaats, welke den vijand weer werd ontnomen.
2) Dat voor minstens 2 dezer 4 kanonnen de affuiten ontbraken, was reeds
17 Juni t. v. geconstateerd! Verg. blz. 233.
3) Archives. T. a. p., blz. 321.
4) De z. g. ammunitiemeester. zorgde niet alleen voor den toevoer van
munitiën en verdere artilleriebehoeften, doch ook voor gewone verplegingsartikelen; de benaming (am)munitiebrood, in ons leger zeer lang in zwang gebleven, dankt daaraan haar ontstaan. De projectielen voor de vuurwapenen
met al, wat destijds daarbij behoorde, noemde men .ammunitiën van oorlog”.
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uitval bezwaarlijk; bovcndicn werd d c v i j a n d d e n (lag
vOór dien, waarop Mtiurits zijn uitval had geslelcl, vers kr k l m e t
3 3
kornetten crl 1000 mau infaulerit:.
Joh ai1 h,Jaurits, sdi’e, als zijn grootte naamgenoot, stwtls
c’cu zeer voSorziclltig veldheer w a s , waagde zich nu nicl
buitei dc Fri~csche L i u i e . I)aarent~egcn v e r t o o n d e n zirl1
dc Munst,erschen, ~tlo~or hun mcerdcre kracht aangcmoc~digd, G .Juni met vrij aanziNenlijke macht vó5r onzen post
b i j Sonncga, t~erwijl d i e b i j Blessebrug #den 7~11 k r a c h t i g
werd gealarmeerd. LI& Linie was door de onzen echtcr tc
goed bIezIet ‘cn versterkt; <de vijand was 7 Jmli reeds in
aftoch 1, toen het gros van onze cavalerie en dragonders,
voorts ti. bot 800 musk,cLier met 2 kano8nnen van .12 T’., ‘dooi
Maurits
v a n He~clw~vecn t e r verst~crking g e z o n d e n , lcr
plaatse wrschencn.
Overtuigd, dal mw thans niets tcgcn
dlc Frirschc I,inie vermocht te ondernemen, werd Haultin’s co1onnc ~tlen volgelllden nlorgen ontbonden.
1%-20 J u n i verricllttNell a l onzee tnoepen t e p a a r d een
u i t v a l t o l Dicver met .lict d o e l o m 2 0 l o t 30 kornetlel1 vijand~elijke ruiterij, dit contrit)utiën in Drenthe kwamen heffen c n t o t 11eN. A s s e n \varen ~do,orgedrongen, a f
t e s n i j d e n . D’e v i j a n d , blijkbaar onderricht nopens dr
wnwntrati~e d e r lonzen3 ha4 cx11 ter tijldig d e n t e u g e l g+
jvend e n w a s o p z i j n t8erugtochl n a a r Meppel genoemd
dorp juisl 12 uur t.v. gepassccrtl. Maurits was reeds cenigen tijd te voren ingelicht gcwecst omtrent ‘s vijanris
waaruit liet vwrnemen tot een raid
troepencronceiitratie,
wortvloeild~e, D a a r o m h a d 11i.j 1 ;i .Jumi - d e r h a l v e n o g
juist hijtijids -$ het Hollandscl1c rco‘lrncnt Graham gedirigewd naar Eden belangrijken post I~akkev’cen-Duurs\~outIJ~
acht,cr d e Rreberger- e n d e Zwartend ijkals reserve
ster scha~is, welke van daaruit konden worden ondersteunld: bebd,e lagen in voorste li,jn en werden niet door
onderwat’crzcttin~ell
g’e,lckt. Dadeli,jk n a a a n k o m s t rapportelend8c Graham, clat het w e r k a a n d e Zwartendi.jkster
schans slechts redelijk opschoot, .,F+ee’dbreck” (sic) was
nagenoeg gereed; op bei~rle scha~lsc~n bestond echter gebrek
aan affuitSen. Daar Maurits ua zi.jn eerste inspectie van dc
Friesche Lini,e 2 3 M,ci aan dc St:\Len van F r i e s l a n d ba’d
gerapportwrd, adat o p cwstgellocrnde s c h a n s 3 i,jzeren
v u u r m o n d e n manlweï<len, m a g men :lannemSen, d a t i n middels althans hierin WIS voorzi~en. Toen ltle vijand 19
.Jun~ zi,il1 rai’d v a n u i t Stecn\vi.ik cn St:iphorst t o t v o o r b i j
Assen aanving, r u k t e (~raliam inet een d e e l v a n z i j n
re$im,enl naar ccrstvermelde schans, welkc bij, zonals hij
Maurits berichtte , ,,in sulke quay order (bevonden heb),
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dat ick se (- zijn soMal.cn) 1~~1~ ‘den geheclc~l 1~1cll1 lalen
arlxydcn, dat ick hoiop het hncst in order sal wesen” ;
ook de bezetting van de 13rebergerschaus
werd vcrstcrkt.
Heilde schansen had~tien te voren rceIds een bezetting met
een itrc artillerie, want 11 Juni had Maurits heiIder umman?lánten er op gewezen, ‘dal men met het geschut cersl
donor (in de wallei~ aan te brengen) schietgaten mocht
vurend, wanneer de vijand ,overging bot bel’egcring en ,,111cl
approchcs wiMc attaqueeren” J le voren, d.w.z. tegen ~UIIslagen ,cn verrassiugeii, moest inei1 met het gcschul hz
alle richliugen over de borstwering heen, dat was z.g.
,,overbank”, kunnen vuren.
Ar was de onderneming tegen Diever uitgeloopcn op
WII luchtsto~ot, toch had zij - mede wegens den &)i,jzondcr
.
goedlen toestand, waarin dc Hqllandsche cavalerie l:ocn
volgens Maurits verkcende -.- ,tlezen ‘de overtuiging ge~C\‘C?Il
dat men een volgend maal gelukkiger kon zijn.
b
Daur<jm bbeef hij uitzien naar een gunstige gelegenlAt
om idoor een raid l)uit,en cie Linie hier of ‘daar een slag
te slaan ‘en trof hij dc daartioe vereischtc voorbereidingen.
Het plan was om te trachben 6. tot 800 I~UI \-ijandelijkc
cavalerife, gelegerd te Staphorst-KQuvoen,
in huu kantonnement tle overvallen. 28 .Juni voed in Maurits’ hoofdkwartier eBen volorbereidenld’e bespreking tot die on,dcrneming plaats. Dcii dag t’e vorei~ verzIocht hij aan GedlepiGteerde Staten --- ,,als’olo het geschapen staet, yts met avantagilc op (tien vyant te kfonnen ondernemen,
derhalve niet
gerw een jge’ occasie versuymcn wilsde” - om hem ten
spoedigst,e t’c laten toek’omen hetgeen vermeEd was ‘op eenc
,,l,yste van1 geen noch m~otsackelyck bij de Veldt Artillc+
rk tol eenen marsch
van node is.” Daarop kwamen
voornl. voor: ,,4 canonniers, 2 conduburs bij de tochtpae.r&x, IIO~I~ 1 2
knechts bij deselvc paerden, also macr
15 kncchts tot 60 paepd’en gesonden 1) ; 1 conducteur van
de ArtilI,eric,, 1 conduct~cur van de waegens (te paerdc)
40 matrozen met haer seydt geweer en halve picquen,
600 pon1 kruyt,’ lont, 300 stuck koogcls CL 3 P. yser” enz.
Hieruit $li,jkt, ;dat zelfs nu nog niet geheel was voldaan
aan Maurits’ cerstlc aanvrage van 19 M’ci (blz. 226-8).
De Fri~esche Hegentes had Maurits hij zijn aankomst
in het N. dadmelijk gcmachtìgd om haar te mogen lastig
vallen met zaken, het wel en wee van hare Provinciën
hetr~rffen~de. Maurits ha~rl
van die toestemming ree,ds l626 Mei gelxuik giernaakt, wr~arsc~h ijnlijk ter ondersteuning
1) Verg. blz. 229,

;

,
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van zijn Inald’ere aanvrage van 28 Mei aan Gedeputeerde Staten om panuden sen wagens voor de arlilleric (blz. 232).
H i j schreef haak bij ldie gelegenheid ,,Car saus votre
interpositkxl auprès M,ess. les députCs, je voys clue les affaipes vont tres lent,ement, u11e chose tres préjudiciablc
SI I’Estat, principalemjent ,en tcmps de guerre”. In verband
met zijn ‘derde aanvrage, ‘dd. 27 Juni oor’deelde Maurits
het noodig dien dag andermaal haar hulp in te roepen
om bij. Gedepute’erden op spoed aan te dringen. En wede&
om met tevergeefs I 29-19 Juni schreef hij haar zeer
serplichl te zijn voor h a a r promptte hulp. Hij wachtte
di,en #dag 4 compagniSeën cavalerie uit Leeuwarden voor
zijn aanstaande onderneming; dc munitie was dieu tnorgen aangekomen, het overige kwam van alle kanten
tocstroomen. 1) Maurits achtte dit een goed voOrteeken
voor het welslagen van zijn aanstaanden !ocht.
In den vroegen mlorgen van 1 Juli ving de uitval aan;
daaraan namen, behalve 8 regimenten cavalerie en dragonders, o’ok 400 musketi’ers op wagens en 4 veldstukken
schietende 12 P. IJ. deel. Daar men niet over wagens
t o t vervoer v a n munitie beschikte, waren daarvoor
b o e r e n w a g e n s genlomen, d o c h d e ,,cons tapel”
van
de artillerie achtte ze 1 ~daarlor
niet bekwaam. 2)
,R’Iaurits leid& zelf ‘de hooDdmacht, welke over Havelte
en de Wi,jk ‘in een boog uithaalde om de door den vijand
bezette plaatsen Steenwijk ‘en Meppel; na de infanterie
op wagens cn de artillerie te llebben ingewacht, welke
,.vermidts ~r1.c quade wegen” eerst aankwam, toen het helbder dag was geworden, werld 2 Juli tusschen 5 cn 6 voorm.
dc overgang over de Reest met 2 o~Aohnes geforceerd. Maurits
volgde met Eéne 1x5&& cavalerie, de musketiers on het
,gcschut den hoofdweg de Wijk-Stapllorst ,,om een schansj,cn, ‘dal. de. brugh, ldaarover men in des vvandts quartier
komen most (nl. de H~cugeIcnbrug over ,rle Reest in ge;
no~emden weNg) te bcmachtigen.” 3) Het geschut was ingedoezeld bi.j deze. colonne ,,om ncn d’onse den pas nldaer
te fnciliteercn endc te openen.” 4) Nadat aldus {loor samenwerking van beid’e colonnes <le Rleest was overg&&
1) Hierna zal echter blijken, dat 6 weken na dato aan de afdoening van
Maurits’ aanvrage toch noch veel ontbrak.
2) van Sevenaer, chef van den staf van de Montpouillan, 30 Jtlni 1673 aan
Johan Maurits.
3) van Domselaer. ‘Het ontroerde Nederlandt, 11, blz. 497.
4) Relatie, 4 Juli 1673 in Maurits’ hoofdkwartier nopens dezen tocht opgemaakt. Pamflet no. 10735a, afgedrukt in Militair Weekblad 1902, blz. 87/8.
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ken , gClUl&: Maurits’ aanslag volkomcii; de vijand werd
gehwl uilcengeslageu,
leed zware verliezen cu vluchllc in
paniek.
liet was Maurits intussclicn met zijn aanvrage dd. 27
.J u n i 1673 o m arlillcriep>crsonce1 (YU. s l e c h t s ten ~declc
Iwter vcrgaun d a n niet z i j n cersl~e &l. 19 M e i t . v . IGxst
li Augl~sliis o n t v i n g
h i j a l s anLwo10Fd ‘de resolulic v a n
Gcdcpulcerden
dd. 25 J uli-4 Aug. t.v., nadat ziJ overlc,g
hatl13eu gepleegd mei de Kud,eu ter Mmir:Iliteit van Harl i n g e n . 11 E n welk wn a n t w o o r d ! ,,L)c v i e r cauounicrs
e n werlich .1~iu1rozcn, in voorss. Iyste v e r m e l d , verli9opn w i j U Furstl. Doorl. ecrlange t o e l e stuyren”! De
pcrscJ011
van Andries Wolff, doos Maurits vool;gedrngcn
l o t ,,batterijmcester”
te Heerenveen, liet men zich ,,welgcvall~en,” zoodat Maurils h e m 7 Xuguslus ,&a.v. (laarloc
:~nnsleJ~tl~c. \‘oorsl vcrzocht~cn (~eùepuleerden
aai1 Maurits,
dal d e z e ‘de G ,,k11CClltell” (= stukrij8ders), alsnog vereischt
,,bij d c arlillcricpacr~den”,
maar zelt uiocht aaniieliici~.
Yooral owr ~tteec l a a t s t e beslissing h a d men t o c h w:~arlijk niet 6 weken behoeven tc doen noch dc Admiraliteit
raaclplcgen I I%>vcnviicii had M a u r i t s 1 2 ,,kne~:hteii” aan
gevraagd.

-

Wal tlr: muniliën hctreft, ~tla:wvan wwd .<eker ccn gcr
tlceltc in het Noo~-ideii vervaardigd, althans gec:)nfecliow
ncclr~d: want 1 ti ,7 uli vrwg ‘l’l~o~ms Silo, ,,kapitcin van do
arlilleïi~c” aan Maurits om lorde te willen stellen op hebling v a n .,de volgende \‘~LI.~v~~c~~cI~s, d o o r hem geprqw
rtw1-ù” : 90 gr00lc g’ranaten lol ,cle houwl~ilzen, niet é61i
400 llalld~gl~all:ll,~ll en 200 klcinc
tJr:Ultvul’ tc &-p‘w ‘1)’
-/>
wcgcls? uyl d c liant tc werpen”, t o t a a l v o o r cen bedrag
van t 5 4 0 .

1) Dit was de Admiraliteit voor beide Noordelijke Provinciën.
2) Men onderscheidde destijds schieten met {wee vuren dan wel mei één
al naar mate de buis van het projectiel eerst afzonderlijk werd ontstoken met
een lont of dryt, dan wel door de buskruitlading; de groot: z.g. .speelruimte”
begunstigde dat bij het oude geschut. De eerste methode was de oudste; zij
leverde uiteraard groot gevaar op voor de bediening én het kanon.
3) De Raad der State verrichtte destijds het meerendeel der werkzaamheden, welke vanaf 1795 het Departement van Oorlog ten deel vielen.
4) Vergelijk de staatjes op de blz. 223 en 226.
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Val1 d e
Friesche L i n i e i n 1673,
s l e c h t s é6nmaa1, ‘ernstig w a r e n bedreigd e n
er voor Maurits 1i1og slechts zeldeu a a n l e i d i n g h a d
bes1aa11 0 1 1 1 z i j n mobilei’e r e s e r v e a a n a r t i l l e r i e ten
deek in te zetten 1), is het wel zeker, dat laalslbedocldc
11ua111s1c
Cl1

12

p o s t e n

nog

l’.s, Inel

welke toen

zoovcel

was geschoten, de 4 ka-

van dat kaliber zijn geweest, welkc: nij op zijn
raid van 1-2 Juli had medegenomcn.
2).
M a u r i t s v e r z o c h t n u 8 .I uli aan d e n Xaad va11 Stde,
dal zonder oenig tij,dverzuim 5 nieuwe affuiten ,,alle Inet
wylen o f reod~en” mocht~en ‘ w o r d e n vervaar’digd o p de
g e w o n e m a n i e r m e t v8010swagen v o o r d e halve kartouw,
,;dewelcke. myn voor ‘desen h e e f t t o e b e h o o r t ” e n v001
de 4 stukken van 12 P ., ,,my vóór desen oock toebehoort
hebbende.” 3). De meester-affuitmaker (11.1. de r’eeds op
blz. 227 genoemde Hrackman) beLat ,.de perfecte 1nuc1”
van d i e ,affuiten, ,,myn daerloe verlaetende,a l s o o d e n
dienst van1 Landt sulcks is vereyscheade,
dat deselve met
den eersten en so,o haest m’ogelyck op lde Lemmer alhier
in P riesland my mogen gesonden worcle~l.”
Ook dit verhep ,ni#et vlBot; nadat kapitsein Silo op Maurits’
last een rappel naar Hollanld had gezonden, antwoordde
Urackman i n oen s c h r i j v e n z o n d e r d a t u m ,of plaals,
7 Augustus te Heierenveen ontvangen, dat de gevraag&
al’iuiten e n vo,orwagens vo,or d e k a m e r s t u k k e n v a n 2 - 1
cn 12 H. reeds ver waren gevo’rderd. Hij had echter door
geldgebl~ck i n w e k e n h e t w e r k v o l k n i e t knunen bctale~~
cw ((lil h a d d a n o o k e n k e l e d a g e n n i e t w i l l e n werkm.
H i j z o u h e n n u e c h t e r trachtNen t e bewegen,
idal zij Ide affuiten al voorwagens nog zNouden ?,opmonLcren.” ‘l’oezending van geld volor dc reNetIs geleverdk c11 de
nog onderhanden ,;affuitwerkcn”
( i n t0t:ia.l E 4.X) \VLlS
echter dringend no,oldig ! 4)
Den ,dag na ontvan,gst van ~rlit bericht verzocht Johan
Maurits ‘den Waad van Statie dringend om tlc affuiten mcl
voorwagens, welke bijna gereed mo’esten zijn, ten spoel
,tligs te over t,e zenden; de dienst van het land vercischte
zulks ten hoogste, ,, want ,die gereedschappen tot die nrtilleri’c in ,d#eze provincie, vermits tic mlorasachtigc wegen, te
vervoeren, s e e r swacr ‘en onh~equaem zijn.‘)
I)e groote spoed, welke Maurits gez’et wilede zien achter
het w%r schiet- en marschvaardig maken van zijn ,,Veld110111len

1)
2)
3)
4)

Vergelijk blz. 233/4.
Ook de cavalerie keerde in vrij treurigen staat terug van’den raid.
Verg. blz. 217 en 218.
Conform de werkstakingen achter het front uit den grooten oorlog.
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Ar til lerie” hiel’d ongetwijfeld verband met den eenigen
grooten aanval, welke Friesland in de jaren 1672-3 beeft
tIe ye~xlur~cn gehad, cen aanval, wclkc in de 2e helft van
-Augustus 1673 los ‘kwam, ,doch waaromtrent hij reeds
eiWe Juli in het algemeen zeer betrouwbare gegevens be%at; hij kondigde da,n ook reecds 28 Juli den Prins dien
aanval aan. 1) Desondanks b’esliste d,eze laatste - na een
st.rijd, welke vanaf 14 Juni had geduurd -’ 2 Aug,, thans
onvoorwaardelijk, dat van hlet m Mei uit Holland na.;11
Friesland gezonden ,,secours” dadelijk 3 cavalerieregimenten daarh’een moesCen wor’den leruggezonden.
Maurits had die terugzIending schier tot over het uilerfste verschoven, doch moest zich ten sl,otte oaderwerpen
aan het. hoogere ,gezag’ van den Prins; .de r~egimenlen
gingen 5 ‘en 6 Augustus te de Lemmer sch,%ep. Uiteraar,d
kwam dit Maurits hoogst ongelegen, zulks te meer, daar
Le zelfder tijd vr’ees ontstlohd voor de kust. Ma eerst haar
oog ‘op Zeeland te hebben laten vallen, vertoo’nde cen
Engelsch-Franschc
vloot zich 3 Augustus vóór de Hollandsche vastelandskust bij Scheveningen, 1000 man goed
gcoeï’ende l a n d i n g s t r o e p e n a a n b,oord hebbendse. Men
duchtte in Friesland, dat een ,deel der lichtere vaartuigen Uets tegen die Pr,ovincie zou ond~ernemen. OostmuF
hom werd versterkt, terwijl Maurits het infanterielyegimenl Torck (ex Aquila) uit Groningen daarheen dirigc8cr& en Zo’utkamp boor cavalerie uit die Provincie dectl
bezetben. Voorts vr(oeg hij 5 Augustus aan Gedeputeerden
of zij wilden b,evelen, dat het lichtste geschut, te Harlingen aanwlezig, mocht worden gereed gemaakt om op het
slranti Cl1 aan de zcedij ken te worden gebruikt.
Overigens m’oest men hier de kustbewaking vooreerst
zien t’e. ,,rc’dderen” met ‘de volkswapening uit de betrokb
k e n grlctcl?yen, ‘das? toen, in verband met den op dc
Frieschc IJmie ‘dreigenden aanval, d,aaruit geen troep’cn
waren te missen.
i
Hel- is wel zeker, dat Munster met zijn noofdaanval bp
Fri~esland h,eeft tgewacht, t o t d a t d i e beldreiging van de
kust hare werking had doen gevo,elen, novenal totdat hij
de absolute zekerheid bezat, (dat bedoelcIe regimenten ware,n
vertrokken;
althans schxef G e n e r a a l M’ornas, Jlevelhlebbel
ran ‘d’e in opmarsch zijnde Fransche versterkingen, vanuit Zwartsluis aan den commandant van Steen,1) Reeds 10 Juni had Maurits den Prins geschreven, hoe onder de Munsterschen het gerucht liep, dat zij voor een aanval op Friesland door een goed
getal’ Franschen zouden worden versterkt 1
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Jlunslier, hierin Uians gesteund door onzen hoofdvijand,
wii’dc nu nog ‘e’en uiterste kraclltsinspanning wagen om
lol m het harl van Friesland do,o,r te dringen. L)oos concentratie van mobiele en v a n garnizoenstroepen, waarond,er eigen troepen uit Overijse1 en van mede de beste
lTransche troepen, d o o r Llonuc o n d e r (Jeneraal ihlO~i1~
van ide zijde van’ Utrecht, Amersto~rt, van de I’eluwc,
den IJslel en zelfs van Wesel ter beschikking gesteld,
bracht hij rondom Steenwijk 9. tot 10.000 mau vo’etvolk en
ruiterq bijoen.
Het is duiclelijk, dat, waar Johan Maurits dezen’ aanval
voelbe aankomen en men hem t,e zelfder tijd van zijn
kleine bmeschikbtuie macht 3 goede Holiandsche regiment
ten cavalerie afnam, 1) hij al het mogelijke verrichtte
om zijn sterkte op andere wijze o~p Le voeren. De \‘oornnamste maatregel w,as het weder onder de wapenen doen
roepen van de reeds in 1672 georganiseerde tin gebruikte
Frieschc volkswapening der steden en grietenijen (het
plultelandj, welkte vervolgens op hel hoofdkwartier te
Hcercnveen w é r d gedirigeerd. 2) .Echter ging alles zelfs
toen nog zóó s180,0m in Friesland, dat d,e vijandelijke aanval reeds voor de 3e linie, kort voorwaarts van Heercn~
vecnT was gestuit, eer lde eerste compagnie van het oplmi te He8erenveen ,e.o. ter beschikking van Maurits kwam,
ofscl~~oon d e eerste voorstellen ,terzake 15 Juli waren
gedaan !
ken tweede maatregel van Maurits beoogde versterking
van zijn artilleri’e. Andermaal klopte hij aan bij de Frier
sche Admiraliteit, doch de uitkomst was al even bedro#q
vend als in Mei t.v.. (vertg. blz. 2308). 6 Augustus Y.$t.
sc,hreven de HadIen ter Admiraliteit te Harlingen aan de
C&deputoerde
Staten van Friesland, hoe zij dadelijk na
ontvangst. van Johan Maurits’ aanvrage ordie hadden gcr
steld op het maken rvan de affuiten, daarin vermeld,
welke dan ook weldra gerleled zouden zijn en dan onmidr
dellijk verzond8en worden. (beschut te zlenden was 08mnogeL
lijk; het weinige voorhandene was defect en behoorde
bovendien tot ~cl~e ‘equipage van Stad en Land*e! De oorzaak
van bedoleld gemis lag daarin, dat nijna alle steden d,er
Provincie ‘en enkele do’rpen in lö72 geschut bij de .4&nir
1) Over het gehalte der Friesche cavalerie was Johan Maurits veel minder
tevreden (verg. blz. 234).
2) Zie voor deze volkswapening blz. 222, noot 1.
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ralileilhadden gelcenfd; in sommige dier ‘plaalscn was hel
niet ~ccns op de wallc~l opgesIcld, doch op den graad blijv e n Iiggcn! L)aurom verslrckle d e Admlralilcitdaurvool
andermaal e e n opgave aan (Ii~tlcput’ccr(leli in de hoop,
dat Ideze Idaar,uan wat zou&n doen. Uit een brief aan Maurits ‘did. 12-22 Aug. blijkt echtcr, (dat zij niet deden, wal de
Admiraliteit hoo& nl. uit L~eeu\va~den, Uolsward en I~‘rqneker lezamen 20 stukken lichl’tin. L)c l<aden ter i18dmirali;
lei1 hadtden nu ~echler dit 20 stukken, welke zij o~ordecl;l6n,
,;dat in dc forten ldi’ensligsl z~ouden zijn”, opgeëischlom xc’
naar Heer~~~vee~~ tc tlwn zmdeu! Daar ‘s ~:mds rnaqui,jn
gelmcl ontbl~oot was van tocbehooren,
konden zij die lol
h u n lee~dwezen n i e t nxmxmdcn!
De 8 Juli door Maurits uit Holland aangevraagdcuieurW C affuiten ( b l z . 237: z i j n nog o p tijcl gekomen, W;III 1
28 Sept. b’edankte hij den Raad van Slnte voor de prom[~l e assistcnlie ,en vo~or d e tIoegezonden, i n Idcn H a a g vw
vanrdigdc nieuwc affuiten , ,,zew $I propos gekomen” bij
‘s vijanrls laatsten aanval. Bij ,die gelegenheid sprong M:t urits tevens krachtig in ‘de bres voor ‘de ,.artilleriebcdicu~dcn en arme constabcls”, die in langen tijd geen $eld had<IC11 olll~allgell;
hij vcrzmht 2driugen~d ,;oni sodanige orrlrc
IC s t e l l e n , ,dat ,dic bovcnverhacldc
nooll~~l~udc bedieude(n) promptclyck m e t gclt m o g e n werdcn gcassislcert.”
Hoewel cr alom nog ontbrak - terwijl men toch wisl,
dat Munstcr’s .gro,ote aanvalt zeer aanstaande was -- kan
ook hieruil blqkcn, dat J,ohan Maurits 15 Augustus ,~lcn
,7cupil~cin v a n de kanonniers e n ord.inaris vuyrwcrker v:111
den Stnel Anthony ulle Car#on” gelaslte oin zich naar Nokzijl cu de Kuiadcr te begeven cn zich aldaar aan te melden
bi.j de commandanten :di(er st’erktcn om de ledige grsnalw,
iti dc magazijnen voorl~ai~den, t e prepareren e n w;11
l~~cl~orcn tc acoomoderq dat sy bequacm sijn om in alle
\,oorvallende gelcgenherlcn g e b r u i k t t e konnen wrdcn”,
~clc Kuiiicl~cr w a s het rwhtcr ~~let~~elstciinpunt v a n dc
l;ricscbe Linic, Blokzi,jl lag nog daarvóór. Aangezien Maurits vo,orncm.ens was om bij een krachtigen aanval ,dcs
\,ijantls ‘(IC vóórstclling, dije achter de Linde, prijs tc gcvci1,
z o u dc bcteekenis ‘dier twee v e r s t e r k t e plaatscn a a n rlc
Zuidcrzcezijde
als’clan n o g loenemcn.
Wordt voor tqezet.
OiVTVANGEtN : PROSPECTUS.
,,Figuren en Feiten uit clcn Coinp~~gllicstij~d”, door V. 1.
v a n dc Wall, uilgcgcwn ~lour dc F i r m a N i s & C o t e
Bandoeng.
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Vorst Johan Maurits artillerte Meí tot December 1673
ín Fríesland
door W. E. van Dam van Isselt,
Gepensionneerd’

Luitenant-Generaal.

(Voorzetting van Nav. LXXXI - 240).

Ook ‘de nabij @egen,

weikc o.a. 1dc11

belangrijke st’erkte

dw;lrs door ,& Lil&:

geslagen

Slijkcuburg,

inundahe-

dam beschermd~e, kwam idan meer bedreigd te liggen; toch
hield daar skxhts <een detachement van 35 man onder
een vaandrig guruizo’en, mode ter bescherming vau de
inuudati~esluis m d e ‘1 jonger, alsmod~e om te werke~i I
I&rst 19 Augustus deed Maurits er de bezetting opvoeren
lol 2 len 23 d.a.v. tot 3 compagnieën. De nieuwe oommandaut vroeg idad;elijk ,,:een stukje kanon” aan om den Edam
eu dce gracht te bestrijken, voorts stormpalen, kruit, lood
eu lonten, welke er nagenoleg geheel ontbraken! Op vcr-slrekking van ~tcze muniticn stel& blamits dadelijk orde.
Het wmd tijd: na d maanden van voorberei8ding ueigdc
de zomer ten cinde en ‘s vijands ho,ofdaanval stond vooi
de ~dcur! Meu vrees’de, dat ld’e vijand over den op 3Iaurits’
last aangelegden zwaixn inundatiedam bij Slijkenburg door
de Linde ‘die sterkte van 2 zij’deu zou aantasten. Daarom
zond Maurits ,den comman’dant 24 Augustus den last om
,de bnttlcrij, welke (dien #dam bestreek, met planken te doen
opmaken, ” ,desnoolds Idioor 8enk,ele huizen at te breken.
Tevens gelastt’e hij dien ‘dag den commandant van Kuinrc
om 2 yau de lichtste stukken van de batterij, welke naar
~tlen zeekant lag (hier ldreigde ‘door onze Zuiderzeeflottil,ie
hel minste gevaar); met hun toebehooren naar Slijkenburg te zenden, ten einde dien dam te kunnen bestrijken.
Die commandant was ,,plus royal que le Prince”, want
nog 24 Augustus kon de commandant van Slijkenburg aan
Maurits berichten, dat hij uit Kuinre ,,drie kleine stuckies
met syn toebehooren” tot het vermeld do’el had ontvangen.
Daar dien #da’g me’de oen uitlegger aankwam, bemapeud
met li slukkcn van 6 P., welke bij vergissing richting Holland was wcggevarcu, doch nog achlerhnald kou worden,
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was Slijkcnburglo~cn ruimschaols vo~orzien vau artillerie. 1)
‘leen Munstcr’s gnoiole aanval loskwam, was het land
natuurlijk in last. 20 Aug. k l a a g d e Maurrts a a n Ge,depuLeerdam Staten van I;ri~csland, dal ýlc Admiraliteit in gebrek
blect om ‘de 20 gevraagde stukken op hunne affuiten te
brengen cn tot te zenden, ,;dcwclckc nochLaus o m ver?schei~deuc f o r t e n clacrn4~dc te vcrsien hooghnodigh syi.”
2 2 AugLIstus
,dic klad1 t 11crI1aalcl met v e r z o e k :
WU-d
,:U Eld. Mag. gelicvcn ccucu espresscn dervvacrts te sendcn
met last het vo80rs. canon hcrwncrts te brengen; anders
vresc ick, d a t h e l l o t ondienst vant L a n d t
wederom
uy tgestlelt sal word’en; ,de begecrdc 60 wagens blieven me8tlc
Lcrugh, dcwelcke noSotsaeckelyclt van doken zijn om d’amuuilie v a n o~orlogh cn vivres ,ons me te v o e r e n ; hij de
vo’orll. wacgens nmeten ‘ t w e e :gpede contluctcurs wcscn,
tlcwelckc U &l. Mag. gclievrn dncrbg IC scnden.” 2)

llen v o l g e n d e n <dag schr’eef h i j h u n w e e r , d a t h i j u i t
Harhugen n o g n i e t s ha’d 8vcrnomcn o m t r e n t h e t ,,larrg
verwachte canon me1 hner affuiten en constapels, scharp
cn a n d e r toebeh,oren”, en voegde c r terecht aan toe: :,In<lien ~ccnig ongcmack, dat (iodt verhoede, ons ovcrquam,
so sullen mi,jne bricvcn uytwiesen, dal het acn mvnc acnmnnigc n i e t cn heeft gemnnquecrt, maer.....” N o g c’cn
d a g later, 8d~crhalvc l-L-24 .4ug. d r o n g M a u r i t s c r recb tslrccks b i j dc Atlmiralit,eito p a a n ,,hct b e g e c r d c kanou
1) Men vindt in 1672/3, zoowel in Holland als in Friesland vrij veel gewag gemaakt van het gebruik van geschut te water, opgesteld op’ vaartuigen,
ook wel uitleggers genaamd. Einde October 1673 deed Maurits ter bestrijding
van den dam 2 thialicken (= tjalken,) natuurlijk met geschut bewapend, bij
Slijkenburg leggen. In een rapport van Jacob Lobs, vlootvoogd van onze toenmalige Zuiderzee-flottilje dd. 3 December 1672 over den ongelukkigen afloop
van onzen tweeden aanslag op Zwartsluis, in den nacht 2718 November plaats
gevonden, wordt de mislukking toegeschreven aan den donkeren nacht en
regen, de onvoldoende voorbereiding en het gebruikelijk gemis aan samenwerking tusschen de verschillende colonnes. Aan de zeezijde werd de aanval
gesteund door *zware batterijen, geen zeil op hebbende (derhalve uitleggers),
door tjalken gesleept.” Bij de mislukte derde poging tot herovering van de stad
op 20 Juli 1673 werd aan de zeezijde o.a. opgetreden met 2 batterijen, elk
van 2 zware stukken, op vlotschuiten opgesteld (vermoedelijk dezelfde van
de vorfge maal) en voorts met gewapende jachten. De gewapende ‘uitleggers
werden destijds in brieven wel .schietschuiten” geheeten.
2) Zooals op blz. 232 bleek, had Maurits reeds 28 Mei een eerste aanvrage
ingediend voor wagens buiten die, bij de artillerie ingedeeld, om zich aldus
een grooten trein te vormen. Nu ook het opbod opkwam, was uitbreiding
noodzakelijk.
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met Idesselts toebehoren opt all~erspo:edigste
ten dienste
van den Lamte herwa8erts te zendIen, also t’en hoogsten
daerom verlegen ben.” Dien dag werden ‘er nog 3 ,,con-stapels” op de Breberger schans gedirigeerd.
Munster’s grootle aanval op de Friesche Linie teekende
zich 21 Augustus ten vond zijn culminatiepunt op 25 d.a.v.,
toen Maurits d,e Lind~estelling en feitelijk ook d,e ‘r.jongcrstelling prijs gaf om al zijn strij~dkrachten bijeen le, trekken in de 3,~. of reduitlinie, die vóórwaarts van H,eerenveen. l3ij deze achterwaartsche
concentratie deed kolonel
Brandt, die opdracht had #om de droge strook tussihen
Linde en Tjonger ter hoogle van Oldeberkoop te verdedi;
gen, een achterlaadkanon uit schans Reckaf vernagelen;,
daar Maurits last had gegeven om bij d,e ontruiming de’
schansen der eerstme linie zoovNeel mogelijk te ruïneer&. 1)
Dagelijks namen Gedeputeerde Staten toen verschiBIcnde resolutiën om le trachten op het allerlaatste ooqenblik nog zooveel mogelijk te voorzien in een behoorhjkc
verdediging van de Provincie. In verband met Maurits’
cvenvermeld verzo#ek van 12-22 Aug. 1673 verdlent een
resolutie van dien dag vermellding, waarin men leest:
3. Heer Suyderboom committeeren lom zoo mogelijk1
nog hedjen naar Harlingen tc gaan en daar alle mogel’jke
inductiën bij de Heeren Halden t,er Admiraliteit aan te
wenden, opdat H. E. M. niet langer in ‘gebreke willen blijven om hlet zoo lang bij 2. Vorst. Doorlt. gedesid#ereerd.e
kanon sampt affuiten ten anderen toebehooren aan d,enzelvcn tolc t’e zenden.” Twee dagen daarna werd besloten
,,nogmaals animunitiem8eester Contlor a a n t e m a n e n 0111
alle mogelycke devoiren #aan te wlenden, ten einde de twin;
tich stucken canon, waer van op eergisteren is gemeldt,
met haer toebehooren ten spoedigsten na ‘t teen (= Heelxxv,een) mogen gexmden werden.” Inmiddels werden. 1222 Augustus 12 ,,rampaerden” van Harlingen naar het
leger verzonden. 2)
17-27 Augustus - ;de vijandelijke aanval was toen voor
de derdle linie feitelijk reeds geheel tot staan gekomen besloten Gedeputeerden nog om den ammunitiemeester le
gelasten om ZIO~O snel mogelijk 3 kanonnen met tocbehoqren tle zlend’en naar de 2 schansen aan den Zwarte weg,
welkc Leeuwarden bi,j een aanval uit het 0. op den
1) Rapport dd. 16 Aug. 1673 0. S. uit Heerenveen aan de Regentes, die
zich toen te ‘s Gravenhage bevond.
‘2) Rampaarden waren scheepsaffuiten ; zij werden ook wel rolpaarden geheeten.
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kortsten afstantl‘ Itl’ekten (Se linie) 1 ), benevens 2 te hureli
,,bcquaemc holle p r a m e n ” ; ,op e l k d a a r v a n umest een
dier kanonnen w~rdcu geplaatst (de latere z.g. gcwapcnde
ui tlcggcrs). I>aarmec en met 2 rcctls aau\vczigc t;:iiioiincn
k o u het acces tussclieu ~dc 2 witten a l d a a r l~cli~oorlijk
wor~d~en twstreken.
Nauwelijks ~vas Munslcr’s aanval afgeslagen, of Maurils
valt~o ziju o u d e p l a n wceï Nol) tot ontzet Vüll Coevordclf,
l~elwctk Munster, die reeds in den vóórzomer door duizcndi2n arlwi,dcrs, boeren en s~ol~tlateu een dam dwars do:)1
cte \i’c’cllt 11act cloen C~p~iCI‘pcll, mecr e n meer benauwdc
d o o r bel. wnssen’de watcr, v o o r a l i n het zeer, rcgcnrijkc
nnjnar van 1673. In *Juli tiat1 Maurits over dat ontzet zoolang beraadshgd eu met Groningen onticrl~andcltl, totdat
de Prins begin Augustus hrt Holln~~clsct~c secours ten ctccle lerug onthod en van dc l~eraamtlc ,oud~e~~iieming niets
k o u kNomen. Kecds m e d i o *Juli laadden d e Muusterschcn
dien dijk zo10 goleId in staat van vcrdodigiug
gehraclil en
w e r d hij zóó goed lxwnakt, dat de lwvelhel)ber der ws-ting, van l<ybérgen, geen k a n s meer z a g o m Y:II~ daaruil
wat t,c o~~~dcrncme~l; attcen zou hij met geschut op po~~tcll
kunnen ~demonstrccrcn over de opgezett,e \:echt, wanneer
ontzet van hui ten kwam opdagcii.
ITatuurlijk\vcard volor oplrcden i n Drrnthc e e n f l i n k e
ca~atericmncli t vcreisct~t. M a u r i t s lio’opte d a a r o m (0~) tcrugkeer
v a n dc~ lxwustc 3 Hollandsche regimenten cavaleric, wctlte d e P r i n s hem 26 .I\ugustus i n uitzichl lla~~l
gcstckl, toen Muiister’s grootc a a n v a l gaandc wa.y, tltw.Ai
waarop Maurits nu onder xer qezkizigde on7stcrndllllrctlcn
l)lccf a a n h o u d e n . 13cgiu ScpLen~lwx w a s e e n nnnvalsl~lan
met Ntlric colonnes gereed om den di,jk tc vcrbrckcn; cen
Ntlimcr cot,onnes zou vanuit de vesting over de Vecht, toen
wn zcehoczem gelijk, dcmonstrecrcn met poutons, waarop
ccnig geschut.
De Prins had thans rctit~er reeds zijn t\anslag op Naar-den in licl- hoofd (6 t.m. 12 Sept.; met den ~getulíkigstcn
u i t s l a g hekrolond), ,gwoIg,tl ‘door zijn stratcglschen ui tvnl
uaar Ronn. Wat liet~zwaarstc was, moest liet zwaarste v,P-gen : ,dc P r i n s t r o k all,c lxw~hikharc t r o e p e n n a a r het
lio~oFdopcl-atietooncel aan. 3 September schreef hij Mawit:,
cn dragonders u i t
dat dczc hem in allerijl alle c.avnicric
1) Deze schansjes werden geheeten naar de Regentes en haren zoon. Nogthans vermeldt de Stafkaart tusschen de Groote en de Kleine Wielen de
.Schanzerbrug” in den grooten straatweg Leeuwarden-Groningen.
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briesland moest atmd~eu 1431 movwl inbanlerie als hij Inaar
cenigszins k o n misscn, d e posten bezet latendc.
\:oo~~dat Maurits dit wist, bad hij alle mogelijkc voorIxwcidingcn tot cen [offensief gelroffen. Hij vroeg o.a. (;e-~I~iyilecrrlei~ cen trein van tweemaal 100 wagens aan, voorts
114 l,ijcclll)reiigenv a n e e n groolcn v o o r r a a d m u n i t i e cl1
le~~~~i~sniicl~deleii, w a a r o n d e r bewhuit #of h a r d b r o o d , g e
bakken met ~cen gat in. het midden, opdat dc soltlaten
dat aan cen Louw om lrlen hals konden mecvoercn.
Toen o p ‘s Priiis~en b e v e l 5 wgin~cn t e n u i t Frieslaild
naar Holla~~~tl w a r e n gezbnden, t r a d e r i n cerstgcnocmdc
L’rovmcie. voornl. door gchrek aan troepen, een volkomen
slilsland i n lde operatiEni n ; daardoor vi~el er ook voor
tic artillcric in liet N. nagenoeg ni’cts meer te doen. Terwijl tusschen Mei cn Novcmbe~r 1673 l~erhauldclijkregin1e11 ten infanterie en cavaleri,e tusschen Holland cn Fries-land uitgcwisscl’d, soms als ‘t ware heen en wecr werd)en
geionglcerd,
bleef de in’ Mei 1673 door liawits meegebr~lcb tc ,,\:elld-Artillerie”in Friesland, vermoedelijk wegcns bar’c nog geringe bewcegbanrl~eid.
O n m i d d e l l i j k n a d a t Naardsen zich had ovwgegcven (12
SepLcmber 16733 stelde de Prins slx~cdigc:n lcrugkeer van
alle gezonden regimenten in uilzicht. In verband daarmcdc
l~i~clcl hlauri t s n o g st,eeds ,ecn loffensief l o t o n t z e t v a n
Cocvoi.~dcn in geldachten; daarom vroeg hij 20 September
aan (;,eldel,utcerclcn of zij, ,,het opbood cn de gepreste waqcns”
nog ,ccnigen tijd wIlde aanhouden. zij antwoordden
;,nmiddellijk ‘er n i e t a a n t e d e n k e n o m z e d e cerstc 14
‘dagen te ontslaan. Maurits een [{abenhaupt
hadden toen
cen plan tot ontzcet gereed met 3 ~o1~o1mes, waarvan een te
water uit de vesting; daar waren toen, benalve 10 ‘pon;
tons, look 8 blooten gebracht; op ~cerstvermelde zou ook ge,- schut worden lopgesteld.
I>tl Terugkeer der troepen u,it Holland werd ech!-ct- mee-rcndmeels vertraagd doordien alle beschikbare. schepen tot
tl.ocpentr:uls~ortbenololdig.d W~WII om cc11 d’eel der Spnansc!he troepen CJI van ‘s Pruisen cnvalerime, die haNdden deelgenomen aan het beleg v:tn Naarden, te vcrvocrcn naar
Rcrpcn op Zoom. vcrzanicll~un~t wor ‘s Prinsen nu tót uitvoering gerak~endcn tocht naar Bonn. Zoo tverld het einde
September, eer bedo’elde 3 infanterieregimenteni n Frieslanld t e r u g warlen.
Ofschoon Maurits ook in September veel heeft beraamd
over ~~131 poging tot Ontzet van Coevorden cn de Prins
l~crhaaldelijkaanzctlc tot ren divwsie van wij,dere strek:king. waartoe van Wakl,eck zelfs overkwam om ‘s Prin-
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sen plannen en wenschcn mondeling mee te dtleelen l), is
er in het ,najaar in het N,oorden noch van zulk een poging
noch van een clivlersie ter ondersteuning van ‘s l’L’ills’en hoo$d-offensief tegen Rotm i e t s geliornen. V e r schillende omstandigheden d r o e g e n daarloe bij. 2)
Een zeer belangrijkc rol heeft daarbij ook cte’ toestand
der wegen gespeeld. Het najaar van 1673 was, na een nath
ten zomer, buitengewoon Wgenrijk; bovendi,en waren dc
onderwaterzettiugefi
<dat jaar tweemaal gesteld geworden.
Een en ander maakte, dat dc wegen, reeds in Juli slecht,
al in de tweelde helft van Seplemb,er in een zooldanigen
staat verkeerden, dat men zich daarvan in den tegenwo,ofi
dlgen tijd geen ldenkbeeld kan vormen; zelfs infanterile
kon in Friesland allleen te water worden vervóerd! 3)
R,eeds 12 S’eptember wees Maurits d,en P r i n s o p d e n
slechten staat; dientengevolge moesten de voor Holland bestemde regimenten een omweg van 3 dagen maken om de
Lemmcer te bereiken. 20 Seplember gat Maurits den Prins
te kennen, dat hij in verband daarmede ,;dans ces terres
de tourbe” liever infanterie dan cavalerie uit Holland
terugontving. 22 D.a.v. schreef hij naar Holland, hoe
hij uit Heerenveen niets nieuws kon melden dan
,,dat bij dit Sregcnachtig w e e r d e w e g e n sodanigh
bederven,. d a t d e r u y t e r y quaalyck uyt haere huijse11,
veel min by malckanderen comen ckan. I c k
bc11 ‘dicht voort quartier top den ordinary wegh nae
Scholoten (lees: Oude Sclmot) met ses paeFden voor myn
kales tot aen den hals der poerden teffens ingeschooten;
‘dus continueercnide, sall Iden vyan’d van ons cn8e wy van
hem blieven moeten.” Dat vochlige weder leverde ook ongemakken voor ‘de artillerie op, want 26 Sept.-6 Oct. klaagde d’e comman;dant van ‘de Brcbergerschans over zijn
kruitkamer, welke, van losse plankten ,gemaakt cn met aarde
afgedekl-, ‘door ldlen onalgebrloken regen lekte, zoodat het
buskruit ten ‘dele1.e was bcidorven. Hij verzocht, ,dat ‘er een
k r u i t k a m e r v a n st,ecn gelmu~wd, o(ok ‘dat hem cen 3-tal
kleinlc kanonnen toegezonden mocht wor,dcn 0m daar-

1) De Graaf van Waldeck voerde bij afwezigheid van den Prins het bevel
in Holland.
2) Zie hiervoor mijne reeds vermelde groote studie.
3) Verg. blz. 248.
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med,e, beneden aan de palissade geplaatst, de gracht te
kunnen bestrijklen.
Uc Staten van Friesland geloofden niet meer aan ontzet
van Coevorden vanuit die Provincie en in Friesland zelf
viel er uiteraard niets meer van eenige betcekenis te verrichtten. ZO-XJ- Septembser committ~eerden zij 2 grietl$den
om met Maurits te 8overleggen en hem dé mcening der
Staten t,c doen kennen, ,;dat het uilschot VWI die manschap
by ‘dit verlopen saiso’en van wcinich nut endc vrucht
licpl zyn”, terwijl het onderhoud groote kosten en lasten
VOOI* het ,algemeen me1 zich bracht; ,,dat rock de wagens
#er& paerd’en, jonghst nae’t leger gesonden, bij mdese onbruickbare wegen van meer last als dienst syn”, zelfs
volor ‘den toevoer van verplegingsmiddel~&n enz. Zij moesten
de me~cqing der Staten doen kennen, ,,dat dc manschap
mett,en eersten dient terugh ontbotden te worden, ‘ook de
wagens en palenden thuys ontboden, ten ware S. F. Cïcn.
om pregnante resdenen dereelver aanwesen noch voor een
wy)e tyds nodich achtedse.”
Men hleeft dien brief nog enkcl~e dqen aangehouden
ot wel er zijn moeilijkheden over gerezen, daar Maurits
nog steeds vasthield aan een plan tot ,ontzet van C;oevorden
van uit Friesland. Genoemde Statenresolutie
is althans
eerst 6 October op Ih,et ,hsoofdkwartier t e Hmeei-enveen
ontvangen.
Nauwelijks waren alle naar Holland gezonden troepen
van ‘daar terug ontvangen, of Coevorden werd door de
natuur ontzet. Hevige regenval, gevolgd door een W.storm
maakten, dat Munster’s (dam doijr de \lecht in den nacht
1-2 October op 3 plaatsen doorbrak, waarbii onze vijand
belangrijkse verliezen aan personeel en materieel le6d, terwijl Coevorjden werd bsevrijd- van allae gevaar. Het was
hoiog tijd: aoi6wel in )de buitlenwerken als in &de stad zelve
begon men ldoor kwel men hevigen regenval veel hinder
van het water te krijgen. Ook bereidde Munster een plan
vo~or om met een 400-tal kleine hooten, te Nordhorn bijeengebracht ,en vervolgens naar CTramsbergen
vervoerd,
fdc Vecht, toen een zeearm gelijk, aan te vallen. Daar de
vijand Ualen, aan den grolotlcn verkeersweg naar (Ironingen, waar hij zich had vastgezel, weler had moeten on&
ruimen na ‘cte inname van DDE Nieuwe Schans door Rabenhaupt, kon deze laatste einde Sept. in de vesting komen.
Hij bracht een schcepskapitlein Christ. Ebel met 30 matrozen mclde, voor twe’e maanden in dienst genomen, .,verm i t s ‘den comman8deur v a n Coevord’en n i c m a n d t hseft
o m h e t cannon n a e behoorcn t.e b e d i e n e n . ” Dit
ten aanzien van een ) vesting, zoo belangrijk en reeds
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n~~aadenlang

zóó v a n n a b i j bedr&gdI! 1) Hel: Ixzil v a n
w e r d nu, ook in verhand met de over hel
w a t e r drcigendc
,,generale att:LyLlc!“,
actuee1cr dal1 tcvoren. M a u r i t s m e t z i j n artiII~eristisc11 brein trachtte ook
hierin Le voorzi’en. Daarom zond hij uog iulijds ,,vy U! kasSC11 (- kisten), \vaerinne cen seeckere manierc van CU-tlousen o m uyt c a n o n IC schieteu, waervan clckc l~cg~l
een kogel vau één 1’. is om Mous. ile Munster svnc schepen t’onffangen, indien, ,gclyck den roep is, op Ciocvordcn
~daermodc yts hadlde willen attentceren; elc schoot is hastanl, wC treffendc, drie tot vier van die schuiten in dc
gron~dl. t,c schieten #en vaeel mensclienom hals tc helpen.” 2)
De Ndo~or hem uitgevonden pro jcclielcn moeten een elem e n t a i r e s o o r t v a n kart~etscn Z i j n gcwecst? m e t weiuig,
doch zwaardere kogels, vermoctlclij k druifvormig te zamen
gehouden Idoor touwwerk.
%otodra CoevSorlden w a s bevri,itl, luidde ook Maurits obrdc~l, dal veiliglot vBolkomcn dcmobilisaticval] de Pfoz~ilzrm!e ~~~e~ermidld~elcnkou wlorSdcn overgegaan.
Door het onalgebroken regeuachtigewoer waren alle w e g e n c)u passc~i zootlauigbe~rlorvcn en 8d~l 1:~utlcn dcrmatc ‘~einundeor~d,
d a t zclts i n h e t holofdkwarti8cr slechts 661~ w e g , 11.1. ldic
n a a r Scho~oten, ,,end’c d a t qualxck genuch” k o n worclcn
gel)ruikt. D a a r o m achtle ‘ook hq g e e n tcrmcn m e e r aanc
wezig om het iopbold, ~dal hel Land ~c:cl kostte, nog onder
d e wapenen tc houden. H e t nxu huis zenden daarvan
en hel ‘daarbij aansluilcndc ,.in garnizoen leggen” van
het gcrcgeld krijgsvolk (bctrckkou van ~dc wiuterkwartiei
ren ) gcschic~ddc met vaartuigen : ,,tlc wepcn k o n n e n h~x3r
niet I:tngcr met wacgcns ~c~~rui:~kI w o r d e n . ” 3) +4an (lc
n~ogeliikheid,
‘dat de cavalerie in den komenden winter
cen wijltend~en vijand zo~oal niet vcrvolgcn, dan toch zou
moctcil volgen, i s tlocn l)lij.klx~nr niet qctlacht.
13 October deellde Maurits xm Gcdcputeertlcn in anC-wmrd o p hun voors-tellen
nic4dc, d a t h i j o o k d c vocrlrii
m e t hun paardeu cn wagc~ns had 3f~cdankt; r~onrloopif~
gmdc arlillcric

1) Het bijna onoverwinbaar geachte sleutelpunt Coevorden werd door de
schrijvers dier tijden eenparig genoemd als .een formidable sterkte, welke als
een poort of grendel voor Vrieslandt eo Groningen verstrekte”, Zie P. J. Kos. ter. De Provincie Groningen en hare defensie enz., blz. 70.
2) Johan Maurits schreef 8 October 1673 aan Gedeputeerden van Friesland
een brief, waarin hij zich verdedigde tegen den schijn, als zou hij zonder
hun voorkennis bevelen geven om munitie uit hun Provincie te verzenden.
3) Maurits schreef 30 Oct. 1673 aan Gedeputeerde Staten : .Vermits ovet
land te marcheeren eene pure onmogelijckheijt is”.
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hield hij in hel hoofdkwartier nog cen lO--Lal wagens goor
VCI‘VOCL
v a n Icvensmiddelen
cu gcreetlschappen.
H i j
had voorls nok de tochtpaardcn cn de conducteurs der
:Irtillerie gelicenti~eerd ) ,,behowdens a?leen 10 paardcn voor
10 I-eaimentsstuckies met &n conducteur, offer wat si~byl
voorvallenmochtBc.” Donor d,c hooge wateren en het ~,J)oveno r d i n a r i s vochtigh heITstsais~oel1” werden dc w e g e n mcl
tlcn ‘clag nog onbruikbaardci,,tot ter lyt het friesen moch1
IC.” T,egen dien tij’:1 zou Maurits nieuwe vo,orstellcn doSen.
\“oorloopig was deze demol)ilisati~e, óók van ‘dc arti!Jcrie,
derhalve wel volkomen gewettigd. J3lijkcns een schrijven
v a n 4-1-1 Oct. 1 6 7 3 waren (;etl~~~)ulccrclcn v o l k o m e n tlezelfde meening toegedaan; de wapens en toch tpaartlen konden geen ldi’enst te veltde meer doen, ,,die in consideratie
souclen oomen tegen ‘de excessive oncr)sLcu, waerinnc Provintic CII ingesetenen contribueren.” Rij CW
resolulic
v a n 1 0 - 2 0 O c t . #d.a.v. b e p a a l d e n z i j ,
dat
bij
mdc
aangclloudcll a r t i l l e r i e 2 ~,conducteurs v a n d e tochtspacrlden” zouden worden gccontinuc~ercl op verminderd
salaris? ieder met twee knechts en 3 paarlden.
%oowel h e t f&it, d a l d e aangehoudenregimentsstukjes
slechts door 1.561~ paard werden getrokken als cen mede- _
decling \-au Maurits uit zijn laatst vermelden brief, n.1. dat
de aa6gSevr:taglc 150 kogels v:m 1 1’. alsmede50 vin 2 P.
b e h o o r l i j k w a r e n ontvanqcn. l,vi<jzen crop, d a t m e n h i e r
Le ‘maken 11~1 met nog lichterc artillerie, (dan de gewone
reg$mentsstukken van ‘3 P., waarvan sprake was op blz.
219-20 en welkc door 2 t:)t 3 ~~:rr~:lcn werden getrokken.
Het aanhouden van ‘die zecr lic!lt'e veld<tuI.:jes vond zeker
plaats met het oog op dc n:ederenrlc vorstperiode. Bcveili-ging van ons gr~ondgebierl tijdens die periode vormd’e in
onze laude oorlogen steclds WII zeer bijzonder vraagstuk;
bes tuur en bevolking duchtten dan vjjantleli,jkeraids over
b e v r o r e n polderwatcreu; ~danrtegeu w e r d e n d a n t a l v a n
m a a t r e g e l e n getroffen.~ 11 .Joban M a u r i t s h a d z u l k s i n
cen Memorie uit Alphen dd. 11 hx. 1672 voor de Hollands
s&r Waterlinie vollcdir! uitgcwcrkt 21 : al het kleine en
tcgcmoct te kunnen trekken, wcgcns het brosse ijs moest
lichtsic metalen gcs&ut moc~sl ~~CI-CYYJ staan om den vijand
het nicl niet paarrlrn, doch 01) slcrlen.
dons*

mcuschen

cvenals

word(>n g4r~:~kkrn : ,,Heele

de niunilie

kleine slucltics

1) Zie o.a. van mijne hand: Een nationaal verdedigingsmiddel. Militaire
oriderwaterzettingen.
Navors. 1912, 1914 en 1917.
2) Afgedrukt bij van Sypesteyn en de Bordes. 1672/3. 11, blz. 221/3.
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g e l y c k m e n o p d e speeljachten or’dinari h e e f t , kermen
dacrvan afgelicht endc op handtslceden te vocrell txqueln
gemaeckt ende
vol1 musketk’ogels gelaedenw o r d e n o m
met schaetsen op party tse gaen; want buyten schoot van
musquet blievende, kan men met de stuckies, sonder yts
tc basar’deren, den vJ-ant veel afbreuk sdaermede doen.” 1 j
Volorts had Maurits reeds 27 Slept. aan Gedeputeerden
eeu uitgeblyeide aanvrage ingediend (waaraan dadelijk werd
voldaan) lom te Heerenveen een voorraad 1evensmiddClen en olok fourage spl te leggen vosor het geval dc cavallerie ,,by tyt van harde vorst” weer t’e vel,de zou moeten
komen.
I
Johan Maurits had vanaf medio Mei schier onafgebrokscn te H,emerenveen vertoefd. ‘t Veen” leverde destijds sttiilig zeer weinig op. Het voghtige klimaat, de kQude en
andere ongemakken van die geïnundeerde terreinen bcgonnen hem, #evenals zijn 70 jaren, zeer te hinderen. 10
October schreef hij den Prins, dat hij door den toestand
der wegen in 14 dagen noch te voet noch te paard had
kunnen uitgaan; daaraan voegde hij den 15en rxog to’e, dat
l*et N,oordelijk klimaat en zijn psysiek hem noopten zijn
kamer t’e houden en meestal het bed. 26 D.a.v. luidde het
aan Gedeputeerden : .,My in dese veenachtige, natte ruymaticqule plaats (n.i. Heerenveen) van dagh tot dagh quaeIycker bevind’e, vreesende lderhalvc in eené grooté siecktb
te :v{ervall,en.” Op ~dringewden raad van zijn geneesheeren
vroeg Johan Maurits verlot naar ‘s-tiravenhage,
,,laetende
alhier int Veen m;un paerdcn ende myn legereqmpagéom
oi het deselre behefde myn wederom in desé quartiérén
t’ employeeren,so veel le prompter en gereeder té mogén
wesen.” Deze restrictie ,doelldc ongetwijfeld ‘op de vorst-’
periode. H,et gevraaglde verlof werd èn door den Prins Cn
door de Staten-Generaal goIerlgckeurd. 6 November was
Maurits nog te Heerenveen en verzocht: hij Gecommitteérden Ralden van HoNand en het Noorderkwartier te Hoorn
om voor zijn Iijfcompa-nie een goed winterkwartier te
willen aanwijzen, waar tourage voor gel’d was te krijgen;
,,myn compagnie nu lover rlc ses weecken vermits het hoge
w a t e r #een paert v a n d e n s t a l g h e h a d t h,eeft ende d e
wacht t,e voset dloen moet, waerdoor de paerden t’ eenema,el verderven.”
Vlak ‘daarna is Maurits naar Leeuwarden vertrokken.
N’a daar met Gedeput’eerden allerlei voor den kome&en
1) Het loonende musketschot reikte destijds Weinig verder dan 100 passen.
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wmter te hsebben gcregelmd, vertrok hij naar ‘&ravenhage
na het bevel in briesland te hebben overgedragen aan
A-JWi.
‘toen Prins Willem 111 l3oun had genomen (13
3ov.) zlond Maurits ‘dezen een gelukwensch uit den Haag.
Hii voegde daaraan toe, dat zijn lij’den nog was toege- nomen. Hij is dan ook in lden winter 1673-4 niet meer
naar Friesland teruggekeerd; ‘de algemeene toestand op
het olorlo.gstooneel was tróuweus dermate veranderd, dat
die Provmcie nagenoeg niets meer had te vreezen.
Waimeer en hoe (de in Mei 1673 (door Vorst Johan Maurits meegebrachte Veld-Artillerie naar Holland is teruggekeersd, vond ik nergens vermeld.
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De Kempen.
Zooals de rcgecrillg val1 ‘den 13oscli i n de mid~elecuwen
lijua uilsluilcmibesta:m h e e f t u i t d e oudste Zuid-Xc~clcrlan~dschc aclelgcslachknu i l idc L k w a r t i e r e n der ,Jl:l~~crij,
zou dit van Eindhoven uit ~tlc oudste Iamiliën van i’eelc n I<empcnland. L)c gcschiedcnis v a n E i n d h o v e n i s wel
wn d e r incrkwaa~digs t’e vzui Notierlandsstedeib ‘I’hans
ccn plaats van omstreeks 90.000 voior korl 110.000 tc~lcle
llct vo~or ~cciiige ticntallcn jaren n a u w e l i j k s a c h t duizcnrl
inwoucrs. Zijn bloei is weer plotsding stop gezet zooals
licl altijd geweest is, ofschoIon de o~orzakcu v:m het voorheen en thans verschillen.Het stadje wx de hooitlpl:r:~ls
der I‘ícnipen s i n d s onhcugelijlíctijlden. IIo.or herli:~;lltlc
l~randeii zijn tic oudstc I~csclieitleii verlrlweneu. IXc I<ctnlpen, w a a r v a n de Franschc krij$~man Bonivet veradilcnrl
zei, Locii h i j a a n l%itlhoven zijn h o o f d gestooten hxl :
7:c”esl l’c p;lys tic turc Itwc lure! laait p l a s i l pleuvc, IXilt
*l,las csl durc” i s een m e r k w a a r d i g s1ukj.e g r o n d i n
h a a r verleden, cvcn als ha:~r hoofdplaats. Frunkrijk wus
ni~et tic ~e~cnigc, ‘die cr met l,ebioeilcnkop moest aftrckkcn.
Zoolang Eindhoven bcst:u$ cn dut is k-11 zckcr vóór rlc
F r a n k e n c r binnen trokken, dus zoo oud o f c,uder tlan
onzlc janrtelling~ is die pl:lats I)i.jn:i nooit uouclcr bcle~~erin~g
of bczctling gcwccst tot in tlc 1% eeuw.
W a t l e e r t 011s ttezc lang” gcschicdenis
van wapeilcn,
pluritlcring,
vcrwocsting, III-:rnrl cn hlocd Y In de r e r s t c
plnats ccrhietl voor zijn vrocgcrc rcgei~1-illgsgeslnchten, (tIan
het nict.k~~~aardige v a n ~tlcn .lioo2tlslri~jd o m tlczc plads
CCL~WI~ lang, 1d.i. ~tlc strijd tusschcn Roomsch 1’11 l’~~~~lesta~~t
op Netlcrlanrlsche
l~otlcm. O,orz:i:lk hiervan w;Is zijn nootllottigc liqging te 1llirlcl~Cn tlcr (;Clleralitcits-lnntlCn,
de Iwist;~plxl minstclls twr’c (~cuw~n tusschcn Spanje ‘en Holland.
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rno’ord gelijk stond, confiscatiën,, bcvelschriflen,requisiti& uit (den naam van Staten en bevelhebbers; het houdt
niet op, als men ,dc jaren cn eeuwen met betrekking tot
deze plaats aan zich ziet voorbijgaan. Van 1486 lezen wij:
de stad geheel domor brand v~ernield op 5 kleine liuizen na,
buiten de wnllcn. H’et ~duur~de twintig jaar voor zij met
haar k’erk, kast’ecl 8eu vestingen weer herrees. JIe onafgebroken oorlog tusschen Hrabanl cn Geldcr maakle jarenlang alle opleving onmogelijk:stad en dorpen een onafgcbrok8en lcgcrkamp, waarvan plundering, moord cln brandschatting uitging. D’e klokkenslag riep voortdurend de
strijdbar,c mannen van Peel- cn Kempenland naar Eindhoven op. Men klon de stad wcl no’cmen: nimmer rust.
13ovendien d e e d heen o r k a a n ‘den tIoren e n h e t s c h i p
der hernieuwde berk instorten.. Na vijt jaren vrede tus.
schcn. 1537 en 1542, brak de strij’d tusschen Gelder en
llrtibant met nieuwe kracht los. (icldgebrek had de ver(Jedi~i17fiswerken ‘doen vervallen. Maarten van
Rossem
komt binnen haar po80rt’en, waarover de abdis Henricn
van Erp schrijft: &nde h i j spali~ecrdc d a t stedcke zoo,
dal ‘er niets in en bleef.” Een I)oudgenoot der vernieling
voor de streek, was dc telkens lcrugkeerende pest. Daarbij
brandde in 15% ldme stad voor drjcvicrde af 8opnieuw, ook
liet stadhuis met zijn archief en de zo0 moeizaam opgeho~nvde kerk. Een andere beproeving, waarmee men hcrhnal~dclijk te kampen had, was tic strij’d om ,dme stads priviIc<rii;n, dit reeds v a n vro~ee u i t Srlc m i d d e l e e u w e n #dagtee’kende, sommige lontstaan u i t c,crori~de gewoonten, die zich
vcrnevclen tot in Germaanschetijden: het recht van ingeI)od cn marktrecht stonden hier boven aan.
I
JSen l a a t s t e o o r z a a k v a n beproevingen,d i e zich twee
cn een halve eeuw voortzetten, was de intree van de liervorming. (;eenc plaats misschien in N~ederland door dit
t’cil, met al zijn verwikkelingen cn gevolgen zoo getyranislcertl als ,tlit kleine sta’djc met zijn drie hondértl huizen
,cn zijn omtrek van klcincr en groSotere dorpen over den
heiden-achtigcboldem van P’eel- cn Kempenland verspreid.
Ylergens misschien wel sloeg de nieuwe leer met zulk
een kracht in als hier. H’et mcrkwaardigc kloos-ter ,,dic
H aghe”, gesticht (door Eindhoven’s heer ,Jan van SchoonhovCen in de 15e eeuw op [de plaats van het voormalige
kaskel van Wocnsel, heette al spoedig een hroeinest van
ketterij. L)c deken v a n h e t k a p i t t e l e n d e p a s t o o r d e r
stad vcrkondi@enongestoord hun hervormings-idleeën.
D,e
twisten tusschcn knpittcl cn magistraat owr 'tlc bekende.
geldelijke voorrechten,de immolata, zoloals die ook elders
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voorkwamen, verdwenen bij den nieuwen toeshmd der
gelooîs-uvcrluiging.
De actie van de kupilteibondcn tegen
ue .bisschoppclijkc macht, vond sleun tuj de hervormingsinvlo~eden. aanunnikl-en, magis traul ‘en bevolking schenerl
b8evangen door het nieuwe geluid, eclat hen opriep uit den
nood hunn8er geestelijk8e leidcrs. De he~ercn van Eindhoven
en Woensel, destijds ‘de van Egmonds, neigden hel oor
01 wel slot’en hel voor de bevelen uit Brussel. het opkomcnd geweid van plakkatlen cn inquisitie. De magislra&
en gravelijke Familie wisten den vervolgden pastoor Le
waarschuwen. Hij vluchtte en het valsche gerucht vau
zijn dood werd ldloor overluidjen bevestigd, een list, waarvoor Spanjse de stad lang heeft 1ab.m boeten, ondanks den
bri,ei van absolutie #do,or voJorspraak v:m IZindhovensch
heer, Maxamiliaan van Egmond, van ,dcn Iicizer ontvangen.
Dc neiging tot de hervorming was met de eerste, genoemdie preldiking met verdwenen. De klachten hierover
bij dc kanselarij te Brussel hielden niet op: de groole
ketters huisd8en volgens een klacnt van Keizer liarel aan
den prins-bisschop van Luik in het klooster die Haghc,
wier kanunniken wegens hun gele’erdhei’d stonden bekend.
De prior Willem Dickbier, ziet zich gedwongen zijn beschu18digd~en klooster-broeders op een wagen naar Leuven
te brengen ‘ten aan de doctoren der go4dgeleerdheld over Le
lever’en. DoNor deze had (de overgave plaats aan den we-rcldlij ken arm ; men w8set wat dit beteekent! In dien tijd
volgde koning Filips zijn v,a8dmer Iieizer I<arel #op. De hervorming werd zwaarder beldr,eigd dsoor verscherpte plakkalven. Dc ‘nieuwe landvoogdes Margaretha van Parma
, loonde zich leen ijverige dienares der bloedige bevelen.
‘l’he gelijk werd’en nieuwe’ bisdommen opgericht met d,e
aanstelling van Mgr. Sonnius voor d’en Bosch, een streng
bevelgever. D’e geest’elijkhseid met een kapittelbond van
zlevcn kerken to’ont zich tlegen de nieuwe verordeningen
gckanl, eischt’e ,door plakkaten en str800ibiljetten hun Luiksche ot’ficinl~en terug. Burgemeesters en schepenen beschermden op alle wijzen ‘d#e toenemende kettersche prc‘dikers en steilden hun huizen voor hen open. Prins Willem
van Oranje, toen heer der plaats, had de aanstelling van
d’en magistraat te bekrachtigen. Hij stelde zijn kasteel voor
de goldsdienstoefening sder hervormden open. Dan nam
men ldcr Hoomsche klerk in bezit, waar de kapittel,deken
(;,oy,art v a n d’en B e r g e d’e ca1vinistisch.e predikatiein bijwo’ontlc
CJI aan het Nachtmaal deelnam. Geen wonder
d a t I~indhovcn in l~russcl ‘gold als een broeinest v a n
kfett,erijen. Het regende vandaar plakkaten: olie in het vuur
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hel kwam van kwaad tot ‘erger. De beeldstorm, in RntwIerpen b8egonn,cn, sloe’g als vlammengeweld naar Eindhoven over: het jaar 1566 zag hier altarten en beelden vernielen ‘en, tot leen hoop saam gedragen, verbrand. Bisschop
Sonnius gesteund ldaor Ide Koninklijke Baden bleef echter
de opstandelingen ide baas: De Koomsche dienst werd hervat met Idraagbare altaren; h@t kapittel gezuiverd. De eerste diocesaan-synoden van den Blosch bevatten de strengste
bepalingen voor haar geestelijken.
Ondertusschen is de opstand in de Nederlanden tegen
het Spaansche gezag algemeen geworden: dit laatste ro’ept
Alva naar het fiourden. D’e Nassau’s m’et hun bevriende
edcl’en vormen hun troepen laugs verschillende zijden;
vi,er llegers vielen tegelijk Nederland binnen, terwijl hun
holofdleider, Willem, wleid vogelvrij verklaard. Zijn zoon,
Fhilip Wibem, hem door Sp.anje ontroofd, zoogenaamd in
‘t belang van zijn opvoeding, w,ordt tot h,eer van de Zuidclijke bezittingen ‘van Oranj’e, door koning Fhilips aangc,
steld: hierdolor kwam de baronie van Cranendonck, waaronder Eindhoven ‘en de heerlijkheid Woensel ondIer zijn
beheer. Alva zen’dt den drost van Brabant naar Peel- en
l$empenl,and, tot opsporing der schuldigen,
De Vega, commissaris ,des konings, had de namen gcboekt ‘en beval den drost ze af te kondigen met den eisch
van criminteel vonnis. Op dertig pers.onen te Eindhoven
viel het vonnis van verbanning en verbeurd-verklaring
van b’ezit. Den magistraat der stad werd ,door Alva het
formulier voorgeschreven: ,,Dat ik den hertoge van Brabant onzen oversten h’bere en de grave van Buren als
baanderheer,e van Cranemlonck getrouw sijn zal.‘, Ondanks
dit ,allles bleven velen in de stad Willem van Oranje trouw.
Hem daar niet meer kunnend dienen, namen zij de
vlu’cht en schaarden zich onder zijn vaandel. Ook woelingen van meer geestelijken aard to’onden dtoor geen bloedbevel’en te kunnen worden onder’dru kt. De Windesheimsche
congregatie vergadert in algemeen kapittel te Eindhoven
om t’egen id#e bisdommen te ageeren. D,e godsdienst-oorlog,
nu in voll’en gang, is een politieke krijg geworden. Een
der voogden van Oranje’s zoon, Philip Willem, wordt
door Spanj,e’s ,geiag als drlost van Eindhoven aangestelsd.
In plaats van onderzoek)ers naar gewetens-kwestie’s rukt
thans !een 1,egermacht op Eindhoven aan. De gekwelde cn
belaste dorpen stelden zich meerendteels onder de brandschalting drer Geuzen, ter verkrijgen van sauvegarde’s.
Hierop de bedreiging va,n de Hegelering te Brussel. de
boeren bij idozijnen te zullen ophangen. Volgens een brief
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van IGssclrop Metsius aan itcyu~scns zou hoen (1575) het
#WOLSte #dCCl der sicdelingcn dOOr ketterij besmet zijn ge\VCCSl. HCl ~:lnlwoord van dc l{ey&sens l u i d t : ~,,er mo,cL
vo~orheel~dig
rcchi gedaan, b(ya hor met uw werk in gehe.121
uw diocees, svaarbij wij u alle hulp van den wercl’dlijken
a r m zullcu vcrlcc11c11.“ allen, die Métsius aanwijst moeten
\\w1Ydle11

gcvaugcn

gc110111e11.~~

Olie in hel vuur; ~erschcrple plakkalcn zijn nootlig en
een bczock
van Iwec raden ftles konings aan dc stad,
0111
daal
mcl den bisschop r~echl 142 doen. Dc hisscllol,
gal ‘den ldrost bevel te Ein&oven le wonen en zijn rechtsambt over ‘de omiiggcnd8e dorpen uit tc breiden; geen
magistraal IC kiezen zo~ler ‘sbisschops raad, <de sclicpenen
nu lo gaan in hun houding tegenover
dc kettersche ge\‘;111gc11c11,
verder ieder hall j a a r <de ordonanlitin betrefIcnclc den godsdienst aE Le kondigen. De gewapendc Irocpel1 SlcullYlen ‘de expl~oiten v a n goldsdrenstigen
aard. De
t)cvolking 1110~sl ~C~CZ~C LIYI~~CX o~~~cl~~h~udet~,
d a a r 11aiir
opstaundighei8d, zo0 hecttc het, zc nooidig maakte. Iilachten en verzet als gevolg. ,,Een wonderbare wrevel woedt
in dc Kempen”, worldt aan hlva bericht. De gcloofs-arval
nccml tot in stand en dorpen; bestuursradcn en kcrkelijl~cn
sleept hij mee. De opstand tegen Spanje grijpt aan alle
zijden rolllcl ,,Wie zal meester zijn: Spanje a? Oraqje? ’
dondert rle bedreiging uil 13russc1, waar Juan van Oostenrijk tlc l~equcsens was opgevolgd. Nu werd Eindho\-en
bovcndicn wegens zijn ligging de onaf,gebroken
twistappei
lusscl~~en de Spaanschen en de Staalschen. Het onschuldigc~
voIk boette ,als immer voor 8tlme he&rsch- en partijzucht tier
sl~~atsho~oi~dcn.
In 1577 w a s d e stsd geheel i n d c maclll
der opstantl~elingcn
J tic Zwijger ha’d e r z i j n aanhang.
Een nieuwe beeldenstorm, liet de kerk twee jaar in naal<LW en vwlaten toestand. Van nu aan wisselen de belcgeringe11 van Staatschcn en Spanjaarden met hun hondgenoo ten
clknar zondcr ophouden af: dan was de een, dan ltle ander mcestcr der sta’d. Verdrukking, berooving en eilendc
was voor de totaal verarmde bevolking het dngelij kscb c
klaaglic8d, De plunderzucht der Spaanschen drijft ;c-le vcrbiltering ten :top cu 8doct de zoogenaamde rebellie groeien:
hel knstecl van 13lacrthcn met z i j n eigenaar Govert va~~
I<yck wordt hel mi~dIdclpunl van vcrzct. Spanje wis1 hel
IC f n u i k e n ~cn Nerlaymont worldt me,ester d e r Kernpcn.
1)och kort: de staatschen klceren terug onder lden ritinecslcr van den Tempel, ntrouvcrneur
van Brussel. Door
verraad neemt hij bij nacht tlc stafd. Het gaf cen slachling
met plundcreli van kastccl en huizen. Dan nadert Ide
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Sp,anjaur4l B,erlaimont bot b,elegering. V a n biunen aleken
dc sLaalschen het klopster die riagne in brand. Schenk
en Aiansfcld
komen Berlaimon~ steunen, die d,oor stormloop <de stad weer inneemi. De onafgebro8ken rampen en
plunderingen van beide partijen ha&ien de bevolking tot
net u&crsL verarmd: reeas in 1057 werkte de burgemeesLcr mec: ,aan het opmaken ‘der straten vo,or drie stuivers
daags. Nu in 1581 als opnieuw vele huizen dolor de vijandelIJKe partijen waren verbrand, raakte de stad in klimmende schulSd bij ;dcn rentmeester der staten:; dc jooldschen lombarden waren in zulk omstandigh~cdcn meestal
de ecnige. toevlucht. L)e teekencnde vo,orwaardcn der gesloten leening wwen behalve zeven procent, ‘dat de heele
gemeente zien voor f 800 aan den voorschieter mocsl
ov~erlever~en. Ue #akte van o,vereenkomst luidt ,,Wij verbinden al onz~e sta~dsgoedercn,
renten, cynsen cn inkomsten en mcdse onze personen en onze nakomelingen.” L)c
stad was op 30 huizen na platgebrand. J..Ie Spaansche
bcvelhebb~er Berlaymont had de vendedigingslinie
versterkt
de vestingwerken uitgebreid: de stad best0n.d ,dus niet voIor
zijn burgers, maar voor de Spaansch,e troepen. tirachten
en wall’en werlden zonder 8oaitzag ‘over de ergendommen
der inwoners getro’kken. Bij al deze rampen wo,edde h’erhaald’elijk ‘de pest ten tusschen 1563 en 1~580 had viermaal
een aardb’eving plaats. Bij dc laatste vielen, zegt men, m o l&s om ten stort8en kanteelen van kloosters en kasteel,
Zoo liep’ de 16e eeuw v,oo,r ‘de liempen in aanecnschakeling van ellende ten einde. L)e aanvang der 17~ eeuw
wees niet op verbet,ering.
1
Frans van Valois, h’ertog van Anjiou en bro.er van Frankrijks koning had het in zijn hoold gezet de heerschappij
d’er nle~d,erlanden te bemachtigen om het eenvo,udige feit,
koninkrijk !
dal zijn heerschzucht beh’oefte had aan cen
Zijn legers moesten daartoe door Btelgië en de I~empen
gaan. Eindhoven ha,d opnieuw als sleutel te djenen. Weer
wer’d het #dolor vefraad genomen. Spanje zond Mansfeld
o m het terug te nemen. Op dit bericht verwoestte de Fran- ’
schen wat nog niet verwoest was en brandden plat wat
nog ov’er’eind stond. Te kort aan’eigen macht deed .4njou
hulp zoeken bij Oranje: zij hadden immers een gemeenschappelijken vijand: Spanj’e. Biron nam het command.o
over ‘de vereenigde troepen van Franschcn en Staatschen
op zich en wil’de Eindhoven #door Bonivet b e z e t CII
do’or Mansfcld omsloten, verlossen. Heel Peel- en Iiempenland geleek een groot bewegelijk leger van Spaansche
troepen onder hun ecrsle veltdh’ecren. De vercenigde Staten
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en Frankrijk lrokkcn eveneens hun beste krachLen saam,
gesteund ,cloor ,dc gcldcn der Stalen van Holland. Een reeks
\‘;111 Spaallscbc forten omspanl, ‘dc sLa,d meL steeds nauwerc
iusluiling.Dc brieven van Oranje aan de belegerden werd e n d o o r v a n Rlanslel,d o n d e r s c h e p t . D e Spanjaarldlas
hierin dc bedreiging van buiten. hij onclcrhanuel~de me1
de bcl’eger’rien Cl1 was opnieuw meester van den Loeslaiid
Dc! krcLcl1 0111 hulp L~cgcn Spulje, die nog niet verslomi]
waren, kregen ,cen nieuw accent: Daar er niets meer te
rccldeu w a s , sloeg de bevolking op dc vlucht. Van Rlansleid beval, 1da1 niemand zc mocul opnemen en zo0 werd zc
in haar ellende Leruggcjaagfd. Be slad werd niet alleen ontmanteld, maar haar waarldcvolle privilegiën wcrdcn aantgclast. I+‘ourage kon zij den vijand niet leveren; cr wurc11
gwn paar’den en wagens meer; hel loo’d dser tiakcn was
Lijclens .dc bel~egeriiig tot kogels versm~olten, en slcenen WJI
huizen ,en straten lot w.erpLuig gemaakl. De tijd kwam,
dal men t e v r a g e n ha,d,
wie vriend, wie vijand was.
Immers de stad scheen een nummer in het kansspel der
partijen:
wellie v a n bei’den bekomnercle ,Gch om d e
rampzalige bevolking9 H’et jaar 1X47 was een harer gro,olsic ongeluksjarea.
In Juli na&rdcn dc troepen van prins
Maurits en namen gemakkelijk de bijna ontmanteldc plaats
Pest en hongersno,od voegden zich bij plundering en geweld. Dcrllg burgers warlcn er nog overgebleven, de ovcrigc waren omgekomen of gevlucnt. MW geeft gesehcnken, dan aan Slantschen dan aan Spaanschen, om rlc ont e v o o r k o m e n . D e herhaaMe
afgebroken
geld-eischen
klachten en supplieken aan den Kaad van Staten werden
s o m s beantwo,orid m e t e e n kanttcekening ,,betalen.”
lXindhoven beho,orde v o l g e n s h a a r ,privilegiën v r i j t e
z i j n vau o~orlogsl~everingen; de drang der tijden cn oorer geen rekening mee. Velen, tot de
logs-on rech t hield
ambach t’en bchoorend, verruilden wegens de klimmend~c
lasten de stad voor naburige dorpen. Uit haat tegen Spanjc schrijveh de Stat’en ocn verhoogde quote uit over cie
vier kwartiermen. Was er geen oorlogsgeweld,
Ylan w a s CI
dc muiterij van onbezoldigdc troepen, vele Jaren veel ~gcr
dan de tegen elkaar oprukkende legers. Die geschiedenis
der muiterijen is hier een afzonderlijke bladzijde in het
jaarboek ‘(lezer ellende. Stsdlen en kleine sterkten werden
door hen t#ot ware roofnesten gemaakt. Burgemeesters
moesten, om niet het ergstc te lijden, met hen accoorden
aangaan of hen gescbenklen laten aanbieden. In 1600 was
Eindhoven op deze wijze IetLerlijk van alles beroofd. De
eene aanvoerder vr’oeg kruit en llood, de andere paarden
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en wagens, teen derde bier en brood. Als Maurits van N,assau in 1600 Eindhov,en bimlenrukt en het &asteel neemt,
was daar niets meer aanwlezig, en hij gast door. Als hij
weg is verschijnt #d,e Spanjaard. Het beIeld van haar maglsstraat wacht als ,ejen l,eidlende ster boven de golven van
wilI,ekeur en gewebd van buiten en redt de bevolking voor
d’e zo,oveelste maal. De namen van den Brouck, van Coursel, v a n Genep, van Berenbroeck, van I<,eyssingen, van
IIennis, Smits en van Mier10 staan nier als tichtpunten in ‘zw,arten, nacht. Als prins Maurits verneemt, dat
aan #d’e leischen der Spaansche’ muiters wordt voldaan,
geeft hij hierin een tegenbevel met bedreiging anders de
stald te zullen platbrand,en. Dan kwam de tijding dat
d’e Staatschen, dan ,dat dfe Spaanschen, nu de muiters genaamld, in aantocht warlen. Dan nam de eene dan de
anderx partij stad len kast,eel. ceen wonder ltlat handel en
nering totaal geknakt de bevolking tot het uiterste dreef;
het nog restende deel kwam saam om de stad te verlaten.
ln 1601 lagen 92 perceelen Iceg; de magistraat verhuurd’c een stuk land voor eenige stuivers per jaar, een hofstad voor (2 à 3 gulden, de best’e huizen voor 3 :i 7
gutden; een hoeve ,voIor 1 mud rogge. De geruïneerde gemeentc bedroeg thans 60 gezinnen. De magistraat b’ezit
t 50. lde muiters eischten duizenden, De voortdurende
klachten van (den magistraat aan het Spaansche. gezag werden einldelijk verhoord, toen de bevolking op punt was
haar geboorteplaats aan weer en winld prijs te geven, zoodat deze belangrijke vesting tot o,orlogsoperatie, voor goed
zou verdwijnen. Grobbedonck, gouverneur der Meycrij
wordt door Spanje opgedragen die langverwachte zuivering te voltooien. Tle gelijk wor,dt het ’ twaalfjarig bestand afgekondigd. Kust voor Nederland, maar rust vooral voor lde afgemartelde kwartieren der Meyeri,j. Een roes
van vreugde kwam eenige dagen over de Kempenstad:
klokgelm met verlichting van pektonnen en feestdronken
voor dc jeugd on’der die linden van het marktplein. In hetzelfde jaar ha,d dse hlijldse inkomst plaats van Philps Willem van Nassau als heer van de aan zijn vader ontnomen
zuideli,jke l a n d e n .
Het zoo dikwijls verwoest8e, verbrand.e en door zijn burgers verlaten Eindhov,en Lori onlder het Bestand tot cenige
her.ademing ‘en oph~ouw komen: het begon met boerde.
rijen te maken van de in puin liggeade huizen, waardoor
de staat met haar vele rechten en wonderlijk ontwikkelde
industrie, die bij cenige opl’eving o’nmiddelijk haar afzet
von’d tot ver in h’et buit~entand, op nieuw dreigde verloren
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le gaan, Prins Philips Willem gaf (jp raad van drost en
m a g i s t r a a l een u i t g e b r e i d e n \~crplitXltell~d bouivplan uit.
Uit een opname van 1616 bleek, dat dc ho~ofdstraten \.oikomen vernield wawn en van keien ontbloot. Be ma&lraat wendt zich met herhaalidvwzoek tot den ILwl v:iu
Staten o m onlhcf~ing v a n ~onmogelijkc opbrcngstcn. Z i j
geef1 i n 1620 t c kennen, d a l n o g slechts ec11 v1crtle tlcr
Yroegerc: huizen aanwezig zijn. l~ooïtell en lmlggell \\‘orden noch Lans hcrniewxl niet dc onrlloofl~arc wwgiif, die
de 1eiJcnde kern der bevolking uitmaaktc. DL> ergste ruïne
ivas cch ter niet ,de zichtbare nialcriwlc: <de ceu\vtx9i~dc
\‘ri,jdom 8d~er stad bleek op alle wijzen aangelnsl; de smaidecling d e r oorl~ogsbel~ocflen wercl een twist tusschcn rlc
stad en het kwartier; de markrcchlcn waren op verschillende wijze e n n i e t noo~d180ttige gcvolgcn g~~schonden. Het
r e c h t ~tler gillden, u i t w i e r midtlcn hel d e r d e l i d wu
,tlen magistraat, ~d#e vroedschappen, gekozen wrden, was
d o o r 4lclc aanhoudende r a m p e n verwaarloosd.
H e t lirac%
tigst,c: deel Idcr burgcrij was in dczc vijf a1nbac1~1eIl verlc.
gcnw~~ondigd; z i j n l)estuursr~echlcn, verloren zich in hel
diepst ttlcr mld~delecuwen, men kan wcl zeggen in ~;crmaausche oer-gchruiken.
In 1615 legde ‘de dekens hun giltlekaart over, die 8tloor Pl&ips in cen perkamentenstuk hekrach
tigtl werld, nog aanwezig in hel archief van cen dezer gil,dcn. Daarna bevestigde ook prins Maurits door cen licïuicuwl charter deze inrichting van eeuwen: ,,De vijfmannc’n wdcn of vr~oe~dschappen,
uil (IC gilden gek8:jzcn, xullcw
n:Klst
tlcn
hrge111ceste1* Cl1 s<:ilc~‘l~Il”l
Imc&pc11 (‘11
Iw
slissen.” Zoo k w a m lrle stalt1 o p d’e heen m die korlc
vrodc’s jaren. Maar niet tc min bleef ze door haar Ij$ging
pl~cisterplaats vooi allerlei doortrekkende tro’epcn, die hel
haar op velcrlci wijze lastig maakten. Jestig gezinnen hatlden idcn strijd moerlig volstrctlcn cn den naam tlcr start1 rocmri,jk l~cwaard.” In 1622 begon het krijgsrumoer ‘op nieuw:
gelijke oorl,ogstocstanlden als wij retxls schetsten lradcw
weer o n d e r afwissclcntle vormen o p . D a n d e cenc rc\ltllieer ldan Irl,c anderc; dan de Staatschen, ldan de Spnanschcn.
Bei8de partij~en bedreven, ,,esatie’s en insolcntiën”,w:l:lr
tegen g e e n m a c h t Ixstand l~lcck. De sta(d m o c h t v a n tic
zijde11 ,4er Stalen wegens de contributiën, dit zij oplwac*ht,
Nassnu
voor neutraal worden verklaard; Maurits van
mocht zijn troepen vterhieden niet in oi- roBw Eindhovcr1 le
‘ovc~~~ach ten, de hanldelaarse n f a b r i k a n t e n wcrdcn iricn 1)uiten Idle stad uitgeschud cn mishandeld, zelfs op hun
vrije marktdagen. Zooals wc min het begin zeilden: drie en
een halve eeuw mocslcn verloopcn voor er rust kwam
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voor tlczc gcleisbmle strclicn in het Zuiden. Staalsclie èn
Spnullscllell
plllll&mlell 0111 het hardst, zelfs d e grolldstofI’c~t voor ~dc bodrijven werden de bolking ontsbolcn. Wein i g hiclp~n d e k l a c h t e n , ~tlan aan Stateil-(;encru:11, d a n
aan hel Spaansche gezag. Een rcquesl aan Frederik IIen<Irik \-01~1, cvcn a l s alle verzockcn a a n d e Nassau’s gcrichl, weer een gunstig onthaal. Hij antwoordde met cie
gcwcnsch tc sauwgardc, waarin allc ,gouverneurs, kolonels,
rilmcrsl crs, kapiteins, officieren en soldaten werd aanpegd
d a t Z.Ex. dc s t a d en omringendc tiorpm ander zgn hijzoudere l~escherming ‘nam, opdat zij vrij zouden zijn van
,,pl~indcring, raiitsocnecritlg,brandschatli~;g
en
overlast
val1 lxt~gering.” O o k n a m 1li.j wccb.k- e n laarmarkten, ‘de
nog ecmgc Ixon van inkomsten onder zijn hoede ‘en hcvecll. ieder ,.de i n w o n e r s d e r b a r o n i e v a n Cranendonck
met Eindhoven en teler hcerlijkhcid Woensel, met ‘de aanhoorendc ,dorpen vredig t e l a t e n w o n e n , passecren end6
rcpassoercn zoowcl door ,de provinlien,Onder d,Ecrtsherlogen als ~on~dcr ‘t gcl)ied van de H.M. Heeren Staten Gener a a l der \‘crcenigde Nederl;~ntIen, z o n d e r p l u n d e r e n o f
l)rulldschatteu,zelfs niet ovcrnachtcn zonder hoogere Orde op gevaar van a;m den li,ive I C worden gestraft.” Deze
gc~~‘cldennrijeii V;IJI ,tic:n kant der Slaasche legers hingen
samel met misbruik van hel plakkaat van retorsie door
de S Men, OIJ ~dringen van classis en synode, voor de Generalit’eits-landen
uitgegeven
\Vi,i xuycn h o c snel on1vlammend en doorgriipend d e
hcrvormiiq in stad en land der Kempen was ingeslagen;
hoc r8ens rlc nog Roomsch zijnde l)aanderheeren,xoowe1 als
magistraat, drost en stndhoudcr dc vervolgden der Tnquisitic 1)cschermden. I)e ,dinqen w a r e n l a n g z a a m qckcerd.
T o e n dc ti,@ d e r Hageprckers vo,orhij w a s , h e t groote
rumoer van ver& Legen I~UIIS en kerk, dat ‘de beschaafde
wereld als ‘t ware ten on~dcrsl hoven keerde cn het wapen,gcwcl#d vau wat men ,tle ,,rcl)ellic” noemt in een eenigszins
k a l m e r v e r l o o p sclicen r~kr~mcn, begon h e t teqxqewelcl
V:II-! dc eens verdrukten; het gcl)í>llrtlc wel niet door hlot?d
rn rlammcn. m a a r h e t w a s toe-*!l een gclo~ofsgeweld, cen
krnchL- KIN dwang en vcroordecling,
waarvan de geschie‘tlcnis d e r
Crencrnlitcitslantic~~ een der sprekenste voorhccl’dcn geven..
R~cc8ds i n 1629. een maaml n a dc i n n a m e v a n d e n
Rnsch, kr’cglcn alle priesters in tlr R4eyeri.j hevel de kerkm tc r u i m e n e n zc aan de prctlikanten o v e r t e l a t e n ,
tlic van hoogerhml~d zouden worden aangesteld: de Dortsche Synod,e hestuur~de deze uitspraak der Hoog Mogenden
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De Magistraal bestonld nu groo tendecls uit hervormden
met den oud’erling Dirk van den boeck a!s schepenprcsi&nl. Zooals vroeger dc protestanten door het stadslxstuur in bescherming werden genomen, zo0 ging het
thans met {de vervolgde Katholiekeu en hun priesters:
Men wor8dl hier haast gcnoIo,dzaakt te dcnkq dat deze
l~esturcndc groep mannen uit de oudste families van Pcelen Kempenlandafkomstig, wier familicnameu telkens cn
telkens terugkomen in ,(l’e bestuursgeschiedenisder streCk,
het tol taak haldden g&ozen het op te nemen voor de
verdruktc partijen, e n zomIer omzien n a a r Iovertu iging
het r’echt te handhaven.
In 1630 ~ccn nieuw plakaat, dat m zake van geloof gehoorzaamheid cischtc van de bewoners der Meicrij en van
de pastoors, zich te 8onthouden van kerkelijke. diens ten
op straf van confiscatie hunner goederen. Als antwoord
gaf d e S p a a n s c h e regccring h i e r o p e e n tcgenhevél, d a t
de priesters verboold #op straf van ,vcrlies hunner go,&!ren aan /de bevel’en lder Staten te gehoorzamen.
Dan kwamen Hollandschc plakkaten, om lde kerken te sluiten,
dan Spaansche, om niet aan de Stalen te gehoorzamen,
tclkcns op straf van confiscati.e. Kwamen Spaansche legers
wat herhaaldelijk $eheurdc, dan werd de kerk geopend en
dc pastoor de’cd tllenst. Dan werden de predikanten gevangeu gcnomcn o f n a m e n dc vlucht. Dit lokte weer
nieuwe represailles van de Staten Uit en eindelijk het hbruchte placaat van rclorsic in í634. Onder aI #die bedrijven
ging dc kri.jg zijn gang en lcgermassa’s van allerlei natie’s
overstrolomden
‘de 4 kwartieren. ‘Oostenrijk, bondgenoot
van Spanje, zond, Pic&omini met zijn Croaten. Zij beschermden #den Ro~omschen @sIdienst, maar plunderden
dc kerk, waar ge geloovigcn have en goed verzameld had‘den. Onid8er #deze heschermencl~e geweldenaars kéerden de
priesters terug, tot een hernieuwd plakaat van í636 alle
becstclijke personen uit ‘(le zui~delijkc Nederlanden hcval
t e rcrtrekken. ,Onder ~rleze duhhelc h e e r s c h a p p i j v o l i n t rigues en gewelld ging alle recht ten grond? cn verdweén
alle welvaart. De beidme partiien, gebonden aan de hun heheerschenden p o l i t i e k e n str$ o m ‘de wercl’dsche m a c h t
wierpen ‘elkaar plakkaten van retorsie toe, en goten al
hun gif c)vcr de niets misIdoendc bevolking uit, die voor
een groot [deel naowclijks wist waarom het ging. Priesters
en burgers werden gevangen, om oorzaken die’ zij nauwelijks kcndcn en ldr magistraat kocht ze voor hoage
sommen los; men mocht geen winkels sluiten op Roótische fccstddagen; geen begrafenis mocht op R.oomsche wijze
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plaaLs hebben, geen kruis op de kisten, geen Iioomsche
gotls~tliet~stocfcningen, noch publiek noch verborgen. Hi,er
o p Slond gcvangcnis e n boeten. \Villem 11 v a n Orauje
schrijft aan den drost, ldat de kerken van de barony van
Kranendonck (waarlondcr E i n d h o v e n ) moes t e n geslo teu
blijven t o t z e m e t p r e d i k a n t e n der w a r e gereformerdc
rcllgic zouden vo80rzien zijn. Het I’rotestantisme regeerde
nu voor meer dan anderhalve eeuw de General~teitslanclen
door een opgelegyl juk van aanstcllillgen.‘t Is daarom dat d’e
families ‘die wij in dc genealogie van Mier10 zagen ingereid,
haar ambten van gezag en studie niet alleen maar ook
dikwijls haar groote bezittingen aan vreemd-inkomende
geslachten zagen overgaan, om zelf meest alleen in handel
cn industrie 8e&l bestaansmiddelte vinden. Sommige hunn e r t a k k e n iyer’tlen genoodzaakt te vertrekken
nair
klscinc 8dot.pcn om er een vergeten leven té leiden: H e t
genoemdc bevel vau \Villem II is wel een ‘der zeldzamegevallen! ‘dal de Oranjes., bezitters der baronie van Rranentlonck en der bcerlijkhcid \Voensel ade verlangens hunner
ingczctcnen niet. le gcnloet kwamen. De fellé r&ligitstrijd
waarin zi,j partij hadd,en gekozen wegens gewetens-overluiging was hier een begrijpelijkc oorzaak. Zelden namen
echter hunne Hoomsche on,dcrd:lnen toevlucht tot hen in
hun geloofs-verdrukking of zij wencle~~ geholord en geholpen: zoowcl ~Wilbem 1, Maurits, Frederik Hendrik en \yillcm 111 hebben in ,deze in groote inschikkelijkheid uitgemunt. tin dat onldanks Classis
en Synode en 8dicr volgzame Hoop MIoogen!den, Idic het Roomsche land met alle
middclcn wilden gezuiverjd zien van de ,.vestigulen uitten
T’ausfdomme
en hun politieke reGormatie, wat het kostte? tot fcil wilde maken, C;een baljuw,
schouten, secretarissen of welke officieren ook mochten aanblijven. Rij
c.cII plakkaai:in 1651 moesten daarom allen. die een ambt
hcklccd~dc~ hun recht en titel aan de Ho. Mo. opzenden.
Geen Katholieke drost of stadhouder in de TCempen. De
kast-eel’en en goederen van lan~dsherrcn afgenomen en nan
prcdikantcn en rxotestansche gemeenten geschonken. 4.hdj,jcn van hun bezittingen hcrooM. l3e Roomsche ceredienst
in alle vormen verholden. Particulieren hadden verbnrgrn
kapellen, waarin @ecclihrecrd, rje-loopt en qrtrouwd werd,
w a n n e e r e e n p r i e s t e r kcrk’er cn boeten trotséerend,
qehoor gaf aan .tle verlangens der gel,oovi,gcn. Onder zulke
nmstnndirchc~den werd ;dcl eens zoo ruim denkende en voelende h,evolkine; t o t ccn fantitieke nc%echth&l a a n d e
Kerk gcst,emd e n o o k tiot vurige ‘devotie aangedreven.
Er
moest wel’ strijd ‘en haat tnsxhen Katholiek en Protes-
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tanl ontstaan, dit rle w’elvaart knotte cn de geestcli,jke geaarldhei~tl ruw aantastte. Het g e s l a c h t d e r van Mierlo’s
verloochent ook onder deze omstandigheden zijn morcclsterke e n daar,door invbcdrijkc a a n l e g n i e t : (le p r i e s t e r
L a u r c n t i u s v . Mierlo, z o o n v a n d e n burgemeester J a n
v. M . ‘cn J o h a n n a Lepo i s ‘dc t-etUendc engel d e r zielen
in noo~tl en verlangen. Een zijner verwanten .Hendrik v.
M. had in zijn woning ‘eenc kapel,, ‘die met gevaar van
gevai~~cnissscliap e n v e r b a n n i n g een s t i l l e s t r o o m v a n
gods~dlcnstigen onafgclxoken z a g i n e n u i t g a a n . Rond
dezen tijd valt de wonderlijke geschiedenis der Karmelictér
overste Maria van Valkenisse te Oirschot, mede behandeld
rbor ‘den gcmecntcarts t e E i n d h o v e n . iNiet a l l e e n eenc
katholieke Fransche vorstin maar ook eeljc gravin van
Solms genas door haar. De, clchtgenolot ,dcr laatste liet uit
,rlankbaarhcid v o o r h a a r dokter ;hcl b e k e n d e h u i s v a n
Solms houwen, in dc plaats waar ~tlc getxxmde mystieke
;l;;sced. *) D e Staten v o n d e n h e t noodig h e t lqk d e r
met geweld van wapenen aan de kloosterzusters
IC: ontnemen. Een men ander hielp xo8 dc I~atlioliekenmet
hcrnicuwrle
gehcchthei~d a a n hun l e e r v a s t h o u d e n . E n
toch was ‘dit ,dezclfdc bevolking, ‘die eens vooraan stond
in hcrvormingsijver cn jarenlang v,-epd gesurveilleerd van
u i t Rrussel, mcgens h a a r kettersche gezindheisd en herhaaklc hcel~denstormcrij. Protcstnnsche d w a n g i n d e 17~
en 18e eeuw heeft voornamelijk tlic omk,eermg bewerkt.
De K a t h o l i e k e (drost e n stadhouder v e r d w i j n e n e n i n
hun gevolg tal van Roomschc ambtenaren. Vreemdelingen
vooral namen hun plaats in. Toch was slechts een twiniigste ,der 1)Ievolking protestant en de meerderhéid had
haar vcrtrouwcn in tic l~crsoonli,ikhe~dcn uit de van ouds
leidcndc families niet verloren, Rij de innerlijke moeil.i,jkheden van het sta’dslxstuur, meest het gevolg van onlusten van huiten, kwam dit l~crl~aaldrliJk uit. De previlegiën
kwamen aanhoudcnNd in gedrang. Men wilde de oude gerechtigheid onder geen vonrwaartle prijs geven. Dan werden ~rlc oudste gewezen maqistraat-personengehoord, om
t c hcwijzcn hoe het naar heugenis e n traditie altijd was
geweest. 13elangrijke besluiten \v:lren nooit genomen, zon-der snnmroening van den I3rertlen-raad. zonder het notahelste deel rdcr gcmecnten, de oftïcier@n. kerk- cSn HeiligeGcestmeesters e n ~dekens ltl’cr crilden, tic ,$zworenen o f
vijfm:tiincntc lichben achoord. Geen z w a r e procrsssen o f
hclastingen mochlcn e r zijn z o n d e r nooNdigen g r o n d e n
._~~~
.-.~
*) Deze had drie levensbeschrijvers, waarvan de meest bekende de Comtesse
d’Hoffelize : Vie de la Mere Marguerite des Anges.
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slechts na advies van drie of meer rechlsgelecrden.Tot de
uitvoeringwerd cen bekwaampersoon gemachtigd. En dan
mocht deze gemachtigde niets ondernemen zonder raad ’
der regeerders.. Men ziet in ‘dergelijke bepalingen,dit sinds
onhcugelijke tij’den lde rechten der stad hcwaakten, ec;n
cc110 vau jocr-oud, vóór-christelijklandsbestuur.Ook in liet
wezen en voorschriften ,der gil,den komt dit uit, en in de
1)elcekenis van het stadhuis, tegelijk gasthuis en oefenschool en t’oevlucht
voor aiiil~a~chl-le~rlingcii
en gezellen: wie herkent ‘daar niet een echo ider Germaansche
maalstedc, waar schepenen (rechters) naast reizende ambach ten en reizende wijzen en wapcnbroeiders
contact
hiel~den in overleg en wetgeving? Het is curieus in onze
mi~ddeleeuwsche steden, (dit onbewust vo,ortleven van oude
gehruikcn en traditie’s onder ‘1 oog te krijgen.
Rij genoemde gewichtige en gevaarlijkemomenten, waarbij het recht op alle manieren moest worden gehanldhaafd,
treden weer ldc oude hekendcx namen op: de rechtsgcleerden van I)yck en van Reyzingen, $de meerendeels nog
Katholieken van de Hroecks met eens de meest verantwoordelijké hestuursambten *). Steeds de zelfden, onling verwant in (den bloeide als in den geest. In 1663 is
de katholiek ,Constant van Rennes secretaris der stad, een
Deckcrs notaris, Theo~tloor van der Hcyden en Hendrik
Gillis stodclijke medici. Zij llchhen het vertrouwen der
lxvolking te midjdcn van den onverkwikkelqkstencn venijniesten strij{l tuss(*hen K:ltholic:k cn Protcslant, ‘dien men
zich 8denken kan Na 1648 nam ‘dc predikant voor ‘t eerst
Ixzit van de kerk, Onlder machtsvertoon van ruiterij had
de verpachting van geestelijkeqoederen plaats. Nu dron2e.n ‘dc Kerken van ‘de Weverij met de Classikale Vergadering van ~tien Hosch :~n on dc gcwenschte politieke
reformatie. Het .genocrn:le nlaltkanl van 165í verscheen.
Geen priester durfde zich ill de strntcn vertooncn: wie
huisvcstinq aan een gccstelii kc gaf werd zwaar gestraft,
Pastor C,olen ~11 na hem .J~~~han van Rosmerr, voorganger
van 1,aurcntius
van Micrlo mcrd qcvangcn penomen eo
voor hoogen prijs door de rno~:~schc hurncrs losgekocht;
hij moest h’et Ianrl verlaten In 1660 verscheen een regfement op ‘de politieke rcformntic
ter bestrijding van de

*) In 1634 Willem Hendrik van den Broeck, stadhouder van Kempenland ;
een halve eeuw vroeger Simon van den Broeck, drossaerts des lands van Cranendonck; zendingen van het grootste vertrouwen zien we in handen van
Geurt, Peter en Willem v.d. Broeck.
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Roomschc leer: ,,En~de sullen”, klonk hel tweede artikel
,,allc ~drossacr~den, bailluwen, sclioutcn, stadhou~dcrs, ontPungcrs, rentmeester van ‘1 Land, Liccntmecstcrs, controlleurs, griffiers, secretarissen,
vorslers in onze steden, heerlijkhodcn, vrijheden ende ~rlorpen notairlyck moeten zijn
van ‘de ware christelijk gereformeerde religie” en het IIIc
artikel tocgd’e er aan toe: ,,gelijk ook alle schepenen, tienacht- of vijfmannen, borgemeesters
ende alle, die cenigh
polityck ampt, o n d e r code o f t e profyt b e d i e n e n sullen,
gcnomcn sullen worden uit lu-~~len van de gereformeerde
religie syndc.” Artikel IV spreekt van het toepassen der
~,lW.XllCIl.
slatu ten, decreten en orldonnauties” gemaakt
tegen de excessen ader puapsche geestelijkhckd ende superstities van ~dc pausgcziwlen.”
, Het was niet moeilijk in die
d a g e n v a n voort~clurcnd~cn n,orlog en h%epenbeweging d e
Ko,ds’rlienst\rcrvoljiers door ,tlen gewapenden arm t’e steunen;
de gcvangennemingenen verbe~~i.dverklaringen
waren talrijk. Christiaan Huygens tot drost hcnocm~d, verstond de
kcttcriacht op .dc Roo~~~schcn. De stadhouder van Reverwijk was nog erger. Iilncl~tcu bereikten de synodale Verqacleriiqenover #de ,.acreseercndc paepsche stoutigheden”
in de Geucraliteit (168R.) Een 1)lakk:~at volgt daarop, om
nllc schepenen Sdoor ~ercf:,rnlecrdcll
t e d o e n vervan@n.
Over !een baarkleed met kruis wcr~cl een request naar dc
Edel Mogende ‘Raden v. Z. Kon. Majesteit Willem TI1 van
Oranje gezonden.
De Roomsch~11 t,en einde ra:tld, b e s l o t e n LoE e e n u i t e r s t
middel en wendden zich rechtstreeks tot den Koning ,np
11~1 T,oo (1686) .RNceNds i n 1663, toen ,clc v o o g d i j v a n d e n
prins op hield, hadden tic vijf ambachten door den drost
en den burqemcester Jan van Mierlo Hem een geschenk
van duizend qulden aangcbodetr en verzocht om beveiliging
der privilcgii;ncn 8ildeknartcn.~Thans
b e t r o f het’verzock
de verdrukte ecloofs-vrijheid. Het antwoord van den Kon i n g k l o n k : ,,Sijne Majcst8eit !ast ende b e v e e l t h i e r m e d e
tlcn officier van Woenscl ,c~~lc, Eindhoven, dat hi.j d’ingesctcnc 8derselve dornen hart vrqadeïingen sal l a t e n hou8tlcn in rlier vocqe als dir van outs zi.jn gewoon te do,en,
sondcr hacr lclaer inne tc sloorrn. mits dat deselve sullen
uitkeercn R:ITI den acrmen van de kserk 25 gld. Willem Rex.
Men was ~dronken van vr-euqle over dit koninklijk bével, cn lid- het bii optocht Sd.oor ‘de tr*lompet uitblazen. De
stadhouder van den drost, con fanaticus zonder gemoe,d,
b i j Roomsch
en ~nroomsc*h gchaal, bewerkte gemakkelijk de classis cu svnode, Maar ook de Rad’en, niet hel:
rninst de Raad van Staten, waren woedend, dat zij voorbij-
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gegaan waren. De stadhouder Beversluis zendt zijn zoon
naar den burgemeester van Woensel, die het kostbare
gesehrifl van *deu koning in zijn huis bewaart. Men vcrzoekt hel stuk te mogen mzien en zooals de uitspraak luidt
van het protestansch plaatselijk gezag: ,,de president van
den Raa’d van State heeft bevolen ,,om te zien cn ziende
verduister~d, geen kracht willend laten aan het authentiekc geschrift.” Deze mede,@ecling toont een voorh&Alelooze laagheid van partijzucht en goldsdiensthaat. Net gevolg
was? #dal ‘de vervolging nicuwe vormen van hardheid aannam. De magistraat van Eindhoven was nu grooten~dcels prot’estant en lang was ldc tijd reemds voorbij, clat van
het stadsgezag de bescherming voor iedere verdrukte partij
uitging. Toen in 1397 de priesters 8dosor soldaten troepen
werden op de vlucht gedreven en in 1602 de pastoor-deken
uit zijn huis gesleept, vergaderlden burgemeester, schepenen en vijfmannen tot vcrd’odiging en vrijkooping der mishandelden, En als ‘daarentegen i.n dezelfde dagen het aantal protestanten in de stad toeneemt en verbo8den boeken
veelvuldig toegang vindend dan laat dezelfde magistraat
dat oogluikentd toe. Twee grcdikcrs werden verborgen
gehouden. De Raad van Brabant en de Bisschop m.a.w.
de Katholieke partij weten een bevel te krijgen- van deh
Aartshertog dat nicman~d zich in. de stad mocht neerzetten zonder hewijs van herkomst cn geloof, De magistraat
weigerZ& (dit nlakkaat, af te kondigen. Er is geen sprake
van onverschilligheid
of ~dul,helzinnigheid in deze houding van het sta,dsgezag: het is een staan boven de partijen
een gevoel voor gewetensv~~ijhci~cl. cen #dam stell’en a a n
verdrukking, wat als een ziels-erfenis moet geweest zi,jn
uit voor--christelijkc tijd,en, tmoen ,,vri,jheid. geli,jkhei,di hroedcrschan” geen leuze was maar eene in daad levende
werkelijkh’eid: De geslachten, ‘die voortdurend het roer
dier kl&nc stad in handen hadden, waren, afkomstig uit
tic b e s t e ras-groepen, ‘die s i n d s onheugelijke ti,jden op
de (dorre gro’ndcn van Pec4- en I(emncnland waren verschen’en. cn er een zeldzaam harden hehoudstrij’d te strij~dcn haldden met bodem, natuur en ligging der streek, en
nirl het minst met dc wisselingen van historische invloeden. Zoo ha’d cen ptocicnde godsdienst-verbittering
IILI ,ccn eeuw lang de hcdo~clde
streken geteisterd en was
met het sluitlen der l7e eeu\v nog lanq met tot rust gekom e n . Intusschcn @innen rtc kriinshc~drijven onafgehtokcni
hun qanq. Snanic hxl in ~4~11 80-inrigcn oorlog de Meverij
stee’ds als ,ecn wingewest l~~ehandelcl, goed genoeg om c?oor
zijn legers te worden plat getreden cn onafgebroken con-
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tributiën in allerlei vorm op Le brcngcn. De vred,e van
Rlunsler zag deze Zuidelijkc gewesten aan de Vereenigde
~Wudcrlamten toegekend ten hel werd ei niet beter op;
zij bleven een wingewest dier Staten, uiterst geschikt om
alle vijandelijke mach ten, ;die v a n h e t Z u i d e n kwmlell,
het hoofd te bieden en #de eeuwige dupe Le zijn van alle
kwaadaardigheid, die [de partijen tegen elkaar in ‘t gevecht joeg.
Xa Spanj’e lrecdt Frankrijk op het oorlogstoóncel,
eerst
als bondgenolot van N~ederland legen den bisschop van
Munster ,dan me1 Munslcr tegen de \‘er’eenigde provinciEn.
A l s bondgeno,ot w a r e n ,de Fransche t r o e p e n v o o r d e
Generalitcitslanden,zooals DDE k l a c h t l u i d t e r g e r d a n ,dc
vijand zelf.
(1665) Bij hun verschijnen te Eindhoven
heeft een algemeene vlucht plaats naar den I3osch met
tlcu Stadhouder aan het horofd. Het stadsbestuur was reeds
ccnigen lijid door grootendeels vreemden bezet: dé ceuigc
cisch der aanstelling was immers: zo0 het maar geen
I~o~omschen zijn. Nooit nog had het bestuur in tijden van
den grootsten noold de vluchl genomen, nu scheen geen
machl die vlucht te kunnen wcerhoulden. In 1673 weigerden de gekozen bestuurders hun lunctie te aanvaarden.
Een burgemeester ha4d zich reeds vroeger uit wanhoop
iu de Dommel gestort. De weigerenden kregen een zware
boete,, waarvan zij boor den prins van Oranje ontslagen
werden. Zóó hald F r a n k r i j k d e w i n n e n d e b a n d o p ,de
N~oderlandsche provinciën ,gelegd, dat deze, do’or Johan
de Witt gele@, lde bekend’e ,,triplc allianlie m e t I~ugelanrl
en Zweden” 111 h e t l e v e n ri’ep spoledig do,or d e n v r e d e
van Aken bekro,ond.
E i n d h o v e n z a g de l e g e r s v a n Condé en Turenne VOOI
zijn poorten, Lerwij 1 de troepen van Chamily Cranendonck
bezet hielden. De drost Chrisliaan Huygens liet de bevolking aan haar lot over en nam de vlucht. Wel zond hij
uit de verte voorschriften aan de burgerwacht, alsof die
legen Frankrijks bSerocmst~e veldheeren iets zouden kunnen_ Het gansche 8district werd onder de gevechten van
de I+ransche en Staatsche troepen ti,jdclijk ontvolkt cn vernicl’d. De gevechten hadlden tusschen en in de huizen plaats
cn veel ging in vlammen op, In Woensel moesten de bewoners drie weken hunne woningen verlaten. In Geldrop
vuMen l(l’e soldaten ‘de huizen met takkBebosschcn lom ze
hij lde nadering van den vijand in brand te steken. In
Strijp liep de bevolking tien d:qyn uit hun huizen naakt
hun hrootl te bedelen, In (ieslel hetzcllde: geen inwoner
mocht zijn huis behoud~en, ‘rl,e kinderen werden uit de
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wieg gego’oid. G e e n wIonder d a t h e t grootste deel uit
slu’tl en ~tlorpen vluchtte. D e n o g a a n w e z i g e d,oop- e n
trouwboeken lSoonen .aan, welke geslachten den strijd vol
hiclIdcn; ‘ t z i j n steeds ‘diezelfde n a m e n , d e o u d s t e e n
voornaams te k’ern lder bevolking.
D e o v e r w i n n i n g e n v a n L u x e m b u r g ,in d e Spaansclre
Nederlanden voorspelden nieuwe ov~erstroomingen
van
krijgsbenden over (de reeds zoo geruïneerde Generaliteit.
De d r o s t H u y g e n s g a f n i e u w e b e v e l e n v a n u i t d e n
13osch aan de dorpen ,dNer Kempen om zich in verdediging
te stellen. Het ‘dorp Eersel een paar uur ten zuiden v:m
Eindhoven te midden van heidevlakten meende aan hel
bevel te moet,en geholorzamen:
veertig burgers kwamen
in geweer, ‘de s t r a t e n werden d o o r k a r r e n v e r s p e r d , d e ’
klokken geluid. Zoo wachtte men ,de troepen af. Uij het
nndcren begon men vuur te geven. In weinige uren hadden de Franschc het ldorp in de asch liggen. De vlucht uil
het g,ansche district was ‘algemeen en lduurde dag qen
nacht voort. De ecne troepenmacht volgde de ander, dan
de Franschen, dan hun t,egenstanders, waarbij het begaan
der gruwelijke wreedheden staat geboekt (1688). Het kasLccl (?rancndonck, d o o r d e t r o e p e n v a n Chamilly bezet
was lang een centrum voor ‘de krijgsoperalies. Alle mogelijke requisities wer#den van daar uit gedaan. Eindhoven
ze11 onder brandschatting gelegd: de vreeze vo,er het ergste deed geven wat ‘gevraagd werd. Het gevolg was aria1
bi,j bevel der Staten hoegenaamd geen granen meer mochten wor#den ingevoerd, een .gcvolg hiervan: hongersnoómd.
Het kasteel Cranendonk was atdus de Meyery op :.mdcrhalf millioen gekomen. D e ,stee#ds n i j p e n d e r n o o d rees
daardoor ten top. Hanldel en indrustrie stonden opnieuw
stil; het stadhuis werd, als gold het de herleving cener
oude vergeten traditie, tot ambacb t-leerschool ingericht. De
Franschen h a d d e n h e t k a s t e e l C r a n e n c l o n k m e t a l ‘dc
opgcëisch te goederen dioor buskruit ,doen springen, vóór
zij h e t verli’eten.
Wat zoud,en zij met”de overige sterkten do’en? Wie noct
gebleven waren, zagen niet ,anders vo,or zich dan d,od
cn vernieling. Men zal ‘zich afvragen: hoe kwam bij de
opeenvolgenlde rampen en verwocs ting de bevolking telkens we’er tot ophrengst,en als wij noemden, tot een onafgchrok’en vold,oen aan lasten ‘en eischen van verschillende
ti,jden, aan <de geschenk’cn ‘aan allerlei gezagvoerders en
vorstelijke personen aangebIoden, om ze gunstig te stemmen: het antwoord schuilt in dc organisatie der gilden,
die eeuw aan eeuw hunne biedrijven uitoefenden met grond-
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stoffen, die #de streek zelf vo~orlbracht en die zoo Cén waren
en gegroeid door orvnring
en talenl, 8dat zij na ontvluchting of berooving er heen
tcrugkcerrdcn, als de o’oievaar naar zijn nest in ‘t voorjaar.
Eindhovens
industrie was in sommige opzichten wereldberoemd: b o v e n a a n s t o n d e n z i j n ,hoeden, dau zijn
lijnwaden en lak’cns en tabaksbcreiIding.
En de stad had
een traditie IdoSor de eeuwen heen onbewust gel~andhnaTd;
dit haar grond had ,in het hcidensch Germaansche staatsleven, .tlat alle handwerkers even als de boeren de sioffélijke \velvaarl ‘der gemeenschap droegen, verbonden aan
bestuur, moreel gezag en keunis. Daarom zien wij in de
5 ambachten, raden of vroade mannen hel integreereud
deel van h’et stadsbestuur. Dezelfden, die rijkdom en welv a a r t schicpcn, zoch lcn kennis cn wetensci~npl~eli~j ke titels aan hoogcschool en staats-inrichtingen.. Zij waren de
leidende kracht van geestelijk denken en praktijk te gelijk met de ervaring en toepassing van het handwerk voor
den bloei Ider burgers. Zoo w a s eens de o p v a t t i n g d e r
heldensche gemeenschap ten zoo bleef ze onbewust voor
d,ezc burgerij tot een hierin onkundig protestantisme deze
organisaties ruw aangr8eep en deze met de stad sa:unge(Trocitlc ejgenheid, in zijn politieke retormatie trachte Le
P>ctrckken. Wendclinus, beschrijver der Salische wetten in
de eerste ccuwcn van het Christendom, noemt Eiudhoven
een stald bestuurd ,door eigen wetten ‘en gebruiken. Haar
vormcn van bestuur zien we biijvcn zooals ze eens waren,
de middeleeuwen door, Idrn lateren tijd iu. De schepenen
ot rechters oordeelden in gespannen bank over verwrongen recht. De oudste schepen was presid~ent. De vierschaar
WCI-#cl gespannen $001’ drost of schout, eerste ;)fFicier, jin
het latere femlale stelsel plaatsvervanger van den Heer.
D e z e ,drost bcrmemde i n z i j n p l a a t s e e n stadho-udcr.
Neestal was het jdeze, die d,e vierschaar spande. LAIet schepenen en secretaris .vergade,rd, las de laatste de te vcrhandelde zaak voor, De ‘officier beval de schepen recht te
doen en vertr’ok. Geen besluiten mochten genomen, geén uilspraak b,ekrachtigd
zonder raadpleging der ambachten
ot ramden. Herhaald~elijk
was de functie der laatste in den
loop der eeuwen gestoord en had dit gewichtige ‘deel der
bevolking toevlucht ‘genomen tot zijn heer. Philips Willem
had de oude iurichting b’eschermd. Prins Maurits hekrachtigd’e haar opnieuw! uit i’oder gilde werden er vijf geko’ zen, uil deze vijftien had de heer te kiezen. Dezé verkiczingen hadden plaats. in de kerk, waar de gilden hunne
altar,en h a d d e n . H e l g e b r u i k v a n i n d e k e r k r e c h t t e
met jdezr be~drijvcn, grcultiveertl
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spreken of te vergaderen& was in sommige plaatsen een
onbewust traditiomel v,oortleven uit heidenschen tijd.
H’et kerkgebouw had den heidenschen tempel vervangen, die bij sommige volkcn, vooral bij de Franken in
d,c plaats was gekomen van het heilige woud of weide
S tadhuizcn
daarentsegen -heetten hier en daar nog lang
gasthuizen, niet in den zin van ziekenhuizen, maar pleisLcrplaatsen v o o r rondtrekkende gezellen, handelaars en
boodschappers van all’erlei richting. Wie btemerkt hiel
niet mcc een echo van het oude tiermaanscbe .gouwenleven, met zijn talrijke processie’s van godsldi’cnstige
jaarlecslen? zijn rechtspraak ‘en vergaNd8eringen van vrije mannen, dlc wetten gaven en de b’elangen van een of ander
Volkenbond behartigden? De ingekomen vreemde protestanten wilden in ‘t begin der 1Sde eeuw ook dit genoemde
lichaam der vijfmannen naar hun inzicht forceeren. Het
gemeenschappelijk verzet d’er gansche burgerij brak hun
pogen: De toenmalige staldssecretaris Stapel Codde, de
stadhouder- schepen-voorzitter Scheffer, de ‘drost Perno
en de prtxIikant de Jongh, genoemd ,een vreeselijke vriemt
of een gevreeste vijanld, spamlen samen met de Classi:s
van Peel- en Kempenland en df- Christ,elijke Synode, om
het paapschre regentschap voor goeld te vernietigen en Ide
scho~ol in hand~en te krijgen. De stem der Synedrus {consistori) lmd nog nooit zoó geweldig en zegevierend geklonkm. De Hoomschen verzetten zich en verzamelden in
clc hun ontnomen kerk. De chost belette den pastoor
dienst te doen en de gelo,ovigen vergaderden zonder priester. D,e stadhouder verscheen met zijn vorsters en callengeerde de aanwezigen. Ondertusschen gingen de krijgsbedrijven hun gang. De Spaansche successie-oorlog zond
eindclooze scharen van legers ,over de nooit rustendc
streek; een vloedgolf van Fransche en Spaansche ruiters
vcrtrapt8en ‘de bebouwde landen en eischten goederen, die
zij reeds vernield hadden. In 1702 was de gansche vijand’elijk,e ,legermacht .in, en rond de stad gekampeerd. 111 het
najaar vertrokben z’e, verjaagd (loor Hollandsche en Engetsche legers. Ond.anks de verkregen sauvegarden moest
de bevolking in d,e bosschen vluchten en hun huizen aan
plundering en brand prijs geven. De menschen werden
neergeschoten als wilde dierten. Hield ,dit gewelsd al op, de
trolepenverplaatsingen
en inlegeringen staakten nooit. ‘t Is
overbodig deze geweldenarijaen verder tle schetsen, het blijft
eenerlei geschiedenis m’et v,arierende vormen en allures.
Uitpulting volgde op verwo’esting en hopel~oosheid óp aldan niet verhoorde klachten en bedJen. Bij dit alles had
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de stad nog steeds om haar recht van ingebod Le strijden,
dan mei den Uosch, dan met Helmond en andere plaatsen.
Ue prolestanlsche m a g i s t r a a t , mei d r o s t e n sladhouder
brachten de hoogste innerlijke belangen, ,door hun onkunde.
iu dezc funktiën, voortidmxnd
in gevaar. Een dergelijke
gang van zaken zett,e een rem op alle welvaarl, zo,o hier
110g sprakc van kon zijn. H,et verblijf der Franschen l&
Lij~cleliJk d e m a c h t ‘der plakaten i n h e t goSds8dienstigc gebrokcn. In het laalsl ‘der 17e eeuw werd cen schuurkerk
loegestaan, maar cen ‘volgen~den lijd zag men de geloovigen
w e e r o p zobders e n i n geheime kapellen vergaderen.
‘l‘serwijl van mililairc zijde maro,deurs alles plat Lraplen,
rcgecrde dc Classis van Kcmpenland mei. ijzeren hand over
iedere ge~eLens\rrijhei’d. H a a r ’ schrijver, d e Woenselsche
p r e d i k a n t ‘l’homas, llielld ‘de d r a d e n v a n voelingm e t ‘tic
overige prodikanten der verspreidc dorpen als een nelw e r k v a n . k w e l l i n g e n kncchLing. E e r s t h e l e i n d e der
1Sde eeuw, ide lijd der Fransche revolutie gaf hierin voor
goud bcvrijdiug. Onder Loldewijk N aploleon kregen d’c Katholieken hun kerkgebo.uw terug..
ík gansche 18de eeuw moest echber nog voor de bevolkiug van Peel- en Kempenland in ‘de ell’ende van achtereen
volgende olorlogen verloopen. Na den Spaansche succcssicoorlog #de nolo8dlóttige gevolgen der Pragmatieke Sanctie.
LIau de jaren der Fransche revolutie: Ook in Eindhoven
Lrcltlen de patriolten met hun donkere kokardcn op. Ue
(;cncrali~~eitslaaden
werIden d r a Bataafsch B r a b a n t . I)c
Franschc legers kwamen Lot steun der nieuwe beweging,
maar spoe’dig bleek het ‘ongewenschtle van deze :;leun: de
gemeenten wcr,dcn gedwongen d e vreemde legers te onderbou~den ond’er bedr’ciging van executie. Bij de nieuwe
lali~dsilwleeling werd Eindhoven cen arron~dissemcntlioofdverdrukte
plaats. Htet is zeer begrijpelijk, dat de lang
GcneralilScit in .dc Fransche revolutie en haar leuze .,vrij11 Gd, gelijkheid, ~broe~dcrschap”, een uitkomst, cen lang
bcgecrde
bevrijding begroett’e. De nieuwe léuze sloeg diep
in bij haar beste, in ‘de leerschool van het onrecht geTrainde, burgers. Maar spoedig ook begrepen deze, dat
het id’eaal niet zoo smettel,oos tias, de b,ewcging niet z’oo
vlot en vruchten schenkeed als het hun van verre had
loegeschenen. Bij ,de ,.vorming van het comité van waakzaamheid”, door Franschc bemoeizucht,. werden
voo1
15ndhovcn lwec burgers uit de oude tradltloneele bestuurskern {Ier s ta,d gekozen. Johan van Mierl,o werd sch.epenvoorzitlcr ‘cu bestuurder van <de dfomeinen van Willem V.
N a a s t h e m treeldt ccu f i g u u r o p , d i e n B r a b a n t d e n
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grootsten dank verschuldigd is en die men een herinneringsteek,en zou beho,oren op te richt,en. Hij toch was het,
dit fdc Generlaiteit voor g,oed bevrij’dde van den eindelo~ozen 8druk Ider Noordelijke prlovinci’e’s, speciaal Holland.
hij maakte ldc slavin tot wat zij eens was als oude
C;ermaansche gouw-vrijheid, haar eigen grond-bestierster.
Uit ,de getuigenis van \ventlelinus maken wij op, dat
tiindhoven en omgeving weinig ,of geen slavendom gekend
heefl in (de vroege mitideleeuwen. L>e plaatselijke 11etiren
treden er op als besi;hcrmers, nooit als verdrukkers. Baarom bcmerkt men ook geen slaafschen geest in haar bestuursgeschiedenis. Zij bezweek nooit geheel voor de ovcrmacht van vreem,d gewelld of misbruikt wettelijk gezag, dat
van hooger hand heette. De gehoopte vruchten der P’ranschc omwient~eling werden de bevolking niet in
den
schoot gewlorpcn. Haar held in die dagen, Jan unn lloo/f
heeft zeker van den beker der desillusi8e in dit opzicht
den bitt,ersten droesem geproefld. hls voortvluchtige uit
zij y vaderstad wegens de noo,dlIottige
botsingen dmçr wisscl’cnd’e partijen in eigen land, lijdt hij alle soorten dan
ellenden, waarvan de stoffelijke hem niet het hardst ‘drukken, getuige de correspollidenti,e, die hij in die ‘dagen geregel’d met zijn bloedverwanten oederhileld. In den kerker
le Parijs brengt het toeval hem daar saam met lden ter
dooldveroordeelden Robespierre men zijn trawanten. Van
Hoofl’ is ldoor ‘een verkeerde spelling van zijn naam aau
den Idood loutsnapt. Hij heeft zijn medegevaugenen naar
het schavot zien slepen, en werd getuige van de laffe
wanho’op )der laagste ‘en gewetenlooste tyraunen van het
revolutionair schrikbewind. Hij is gered, ‘om nog bijtijds
den arbeid voor lde bevrijding zijner gewesten te hervatten.
Hij was het, ‘die de Franschen eens had ingeroepen; hij
ha’d nu ‘een les ‘gehad, die hem b’etere wegen voor de
toekomst aanwees. De Bataafsche republiek was door
de Staten-Generaal erkend men als gevolg de souvereiniteit
van het volk van LV oderland alom veI-loondigd en aangeplakt. Ook Eindhoven had ,d#eze gebeurtenis met klokgelui
en illuminatie gevier’d. Maar de volorwaarden van de bekende hTederlandsche alliantie m’et de Fransche bevrijders
‘die ld’e Generalit,eit aan de Staten terugbracht, deed te
r’echt vreezen, ‘dat d,e beloofde vrijheid een herschenschim
zou blijven. De patriott’en van Eindhoven willen de
nieuwe beginselen gehandhaafd zien en de onafhankelijkheid van de Noordsche ,provincie’s. Maar het bleek
spoedig uit de houding der zuster-pr,ovinci&
dat zij spijt
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hadden van de voorbarigc leeslelijke inhaling
11u1111e1’
voormaligc zuster-asschcpoetslcr.
1 1 1
‘del1 z0111cr v a n
‘1795 k w a m h e t
b e v e l 1da1
alle bcwindvoercnctc personele gclaslte stipt na te komer~
d e r e g l e m e n t e n e n plakatcn voorheen cl,oor d e StateilGeneraal gemaakt. Ziedaar, alle mooie verwachtingen met
Wil
enkel wo’ord
olllgcworpell.
Van HoUtI e c h t e r z a t
niet stil. Hij voelde zijn levenstaak en geen macht van
Regecring oi lol zou hem hierin lerugl~oaden. Een proclam a t i e v a n h e t z e l f d e v o o r j a a r h a d dc I)urgers ilel rticlit
gegcvcn h u n e i g e n municil~aliteilt e ki~czen. E i n d h o v e n
meld zich ;aan bezc uitspraak en handelde hier naar. Aten
wildc gelijke rechten met de andere ,Vederlandsche
provinciën, oi zich met ‘de Zuid’clij ke N~ederlanden bij Frankrijk aansluiten. Van Hooft w a s boen in zekeren zin nog
cen nieuweling in het rijk van zijn verwachting, zijn
idealen waren hoe ruw aangclast, img ~~01 levensvatbxtrhcid. L)c kwartieren der Mcyery vergaderden te Sl. Ocdcnrolde cn zonden een gezantschap naar den Haag ter beplei.
ting van hun zaak. \‘ergecfsch. Uan riep de municipaliteit
van ~dcn Hosch ,,de municipaliteiten” van de i<warlieren
op, tot nemen van afidoendc maatregelen. Men zou cischen
d a t rtc ~;cneraliteitevenals dc a n d e r e p r o v i n c i ë n i n d e
Staten C;cncraal z o u vertegen~vo,oi~dig~ z i j n . L)en I3osch
cn Eindhoven wcigercn het genoemde plakaat der Sta ten
af t’c kondigen. Ond~cr militair vcrtolon doortrekt dan een
laIlrlsldeur\vaardcr
d e Megery, o m d e n eis& der Slatcu
bckcncl te maken. Algemeenc tegenstand is het antwoord.
iIc oude strijcl dus onder nieuwen vorm. Brabant grijp1
naar de wapenen tot handhaving van zijn bedreigde rccnIcn. Yan Hootf ha41 ,de Franschen ingehaald met hun lcuzc
van bevrijding. »cze leuze liet hij zich voor de zijne niet
oiili~eiiwii vo,or zij nog tot feit werd, Bataafsch lhabant
besloot steun te zoeken bij de Nationale Conventie tc
l’arijs. Men was nog niet v,oldocnde ontnuchterd van dit
zijde. Uc [deurwaarder d’er Staten kwam de Eindhovcnschc
municipalit~cit bevqten Ide publicatie aan te plakken. Men
wcigcrde. Hij zelf scheurde dan het manSest der vertcgerlwoordigers van Hataafsch Brabant at en plakte dat der
Stalen aan. Hset protest tegen deze handelwijze werd de
bevolking van af het stadhuis verkondigd.
LIe voorgenomc nationale Conventie hield de aandacll t
van Nederland geboeid in 1796. J3atuafsch Brabant w~rtl
aangeschreven zijn vertegenwoordigers te kiezen. Verrassend was hier voor velen (de resolutie dmcr Hoog Mogenden.
Iiecds ldcn 16 Oct. vcrschccn de declaratie van de rechten
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v a n dien Mens& men ,Burger e n d a a r u i t voortvl,Beiende
,,souvereiniteit van het volk” met de omschrijving ,;dat
in geval de Nationale conventie niet tot stand zou komen,
do provinciën zich verbin$en ‘de Generaliteitslanden niet
meer op. den voet van een wingewe’st te zullen behande-’
len, haar voortaan als een zuster beschouwepd,
en baar
doen deelen in het recht van ,,Vrijheid, Gelijkheid, Rroederschap” (die alle menschen toekomt.” .W’eer ging een
jui.chtkrBeet op [en spr,ak zich de vreugde in klokgelui en
_- - illuminatie uit.
Van Hooff krijgt als afgevaardigde zitting in de StateuG’eneraal. Bataafsch Brabant oefent zijn eigen souvercniteit
uit ‘en kiest zijn afgevaardigden, Het is van Hooff, wiens
onb’evre,esd
dolortastlend
gedrag de eer der blijvende bevrijding in de eerste plaats toekomt. Zijn optreden eerst
in de Stalen Generaal, dan in de Nationale Conventie, aan
wier vorming zijn Wil len belei,d een overwegend aandeel
had, teek,ent hem als een z’eldzame. verschijning, niet all’een voor zijn stad, zijn gewest, zelfs niet alleen voor zijn
land, maar ,onder de voloraanstaande figuren d,er best,e
revolutionairen van zijn tij’dvak. De van Mierlo’s zijn weer
zijn trouwe aanhangers in zijn strijd ‘en haar overwinning.
Het jaar 1800 ziet van Hooff als minister van *Justitie.
Handel en landbouw konden ten slotte herleven, meer:
meu zag kans ‘de woeste gpondcn uit hun eeuwenlange onvruchtbaarheid door het schIeppen van kanalen tot leven
te wekken, Men h,ad de belofte van 400~000’ gld. per jaar
uil ‘s-lands kas lot dit ‘doel.
Het rad der geschiedenis rolde vws korten tijd &c
mooie bteloften ter zij. In Lodewijk fri,apoleon mocht de
Meyery een beschermer ,van haar ‘rechten en plannen
vind,en, het Keizerrijk lijfde nogthans spoedig daarna ook
13rabant bij Frankrijk in. Dan leert de streek nog eens
den druk van ‘oorhogstro,epen
kennen, tot na 1830, waarna
zijn vrede 9n welvaart mogelijkheden inluidden tot heden.
Zoo hebben we ‘de geschiedenis van EinNdhoven in korten
schets doorloopen. Gaan wij t,erug tot zijn oorsprong.
Er is over de naamafleiding van dezIe plaats ‘veel geschreven: Eens lag in de onmetelijke zandgronden van
Taxandria Neene gouwengrNoep, van waLer en watertjes door
sneden, met dennenwouden en heidenvlakten beqloerd,
waartusstihen groote len kleine vennen @insterden en moerasvlakten de betioners vee&lt en akkerbouw bemo6Glijkten. Hier lag ]een gouw, wier maalstede met halgadom
haar ‘den naam Wodàns-sale gaf, in H~omeiuschen
tijd in
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Wonoella veranderld, en die, als gemeente ot dorp 11og
den naani Woenscl #draagt. Men wijst er nog de pl:Ms,
Wii:lJ ‘dc> tempel
v a n deu C;ern~aanscìien g o d \\Toen 01
Wodan heeft gestaan. M a a r tic o u d e (&rm::nin h a d d e n
g e e n ander t e m p e l d a n hun w o u d e n o f ìieiligc \vcideu.
Sommige latere C~ermannsclic stammen b.v. cde l;r,uik,:~1
deden als zoodanig g,ehrouwen v e r r i j z e n . In tle nabijh;~id
v a n Wodan-salc l a g een allidere maalstedc wic>r g o u w #ol
sippeu-verband vroeger ot lutcr ,tleu n a a m ilndccholin:r
droeg, ccfn malberg volgens \Vendelinus.. IZin der verklar i n g e n v a n d e n n a a m E i n d h o v e n e n wei ceu d e r a;111nenielijkste is dan hoeve aan den IXntler, thans C;,endcr,
cen der vele watertjes, )dic deze streken doorkruisen. Het
C;ermannsche woord huohe, hovc,, hoeve van oefc eal’e is
~~lJtStXlJ1 U i t OIJWC = g,OUW. \Vij Vlll41CJl ttUS cel1 gOU\\’ lllet
h a a r noo4lweiiidigc niaalsted,e o f malberg aai1 d e n Ender
geì~egen. ,,L)ie b e r g h e ” wend in latex-c eeuw i!4n voorstad
van Eindhoven, waar nog herlcn t~\~c siratcn dien numl
l~cwaren. H e t woor~tl ,,berg” l~~etcckende i n C;erniuanschen
tijd rechtplaats, omdat ‘deze meest PCI~ verborgen d.i. gehorgen ligging had. (~v~er~tlracl~tclijlí g i n g het w o o r d o p
vcrì~cvcnheid over. IIe naam Entlcr is ontslaan aan Ent,
Ant of An, Eins, Eind, alle van eenzeìfdc zin, latei
cxn persoonnaam, ,oorspnonkelijk
c)en g o d s n a a m , hcteckcneii8d : verheven, e e r s t e . Geen maalstcdc bi:stond ZOJJtlcr halga~dom, ,gccn recll tspraalí, zonder godsdienst, gcx~l
gouw zonder tempel. I)at Endcr, Au, ook water betc::lícn t
Iiccft een ,dicperen zin en schuilt in een totaal vergc~tcn
csoteriek, verborgen gnondsìag van het (4crmaansch en
I<cl tisch f a m i l i e - ,cii staatslevcn. N a m e n e n pìaatsclij kc
ligging kumnen dikwijls Idcn weg wijzen, waar tic geschicnis zwijgt. ,,l)en Haghe” aan Eindhoven vast, maar 0n~lc1
W o e n s e l hchoIorend e n altijld lxhoord hebbcntl zóovcr ltlc
gcschicdenis reikt, tceksent reeds \Vodan-saleals. een hoofdhalgaldom waarbe zeer waarschijnlijk Endenoven of Endoven e e n s End-even t)ehoIorde zooals d e ciudste stukken
liet noemen. Cirammay z e g t v a n l i e t outlc christeli+jkc
Wocnsel, ‘dat het 72 kerken onder zich had. Als 111~11 hcdenkt #clat de kerkelijke indeclingen, evenals de mi:klelccuwsch grafelijke dikwijls geënt waren op de vertlrongeu
hcidenschc, itlan kan men hieruit de omvattendc heteck6nis
v a n h e t oudc Wotdan-sale afleiden.H a g h e i s heel d i k w i j l s
dc naam van 8een (~erniaansche maalstede, met 31 haar
tocbelioOrcnlcle elementjen e n h e e t d a n n a a r dé liaag ol
planten-ontzetting,dit h a a r gebied bepaalde.H e t i s kenmerkend, dat in de vroege micldelecuwen
daar een burcht
Woensel is thans in Eindhoven opgegaan.
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mui1 v a n o u d e Gcrmaansche g o u w e n m e t hun ,,heilige
WOUdC!ll” dingbanken en het aangrenzend huis van de11
hoofdcling of sdeling der gouw, die tegelijk meestal priesLW \vaS. De eggen of burgen vervingen dan dc oude maal-’
steden en werden het tme huis voor recht en godsdienst
Cl1 ,hW’~ tcgclij k ; zo80als wij de mildd~eleeuwsche kas teeldn
kennen, ongemerkt uit ‘de eerste Frankische burcht-hoven
on tstnan. l)e oudste geschriften ,over cde streek meldw
011s ,,len H a g h e ” als kasteel, dal verdwijnt zoodra adc
a~icl~clelceu\vscl~~ heeren v a n E i n d h o v e n z i c h h e t kaslecl
CWI clldollcl
op ~eenigen afstand ‘bouwden. De godsdienstplaats, welke ten Haghe zeer waarschijnlijk al tijd
geweest is, blijft in ‘de mildIdeleeuwen beslaan in den vorm
van een kapittel, b[resticht in 1419 door Vrouwe van Steevoort, vrouw v;m Arnol’d van Crayenstein, ofscbóón als
stichter van het klooster ten Haghe Eindhovens heer,
Willem van Millenbeeckgenoemd wordt. Ten Haghe lag
aan cen Donimelbocht en dus in Iomringing van water,
(loor DDE Germanen zoo gezocht voor hunne stil IC wij- en
IW.~h t1,1natsen. Ten Haghe bleef kloost’er tot op heden en
blcxf aan Woensel behooren tot op heden. Sinds is EiudI~oven ( J a n u a r i lc320) m e t z i j n o m r i n g e n d e gemeenteu
-*,
661~ geworden.
Reeds ldc Romeinen maakten van Einldhoven een sterte, waarvan nog de Vrijstraat van Vrijckestraat, voor !GOO
Vijrkc- o f V i c u s s t r a a t herinnert. ,Reeds i n d e 7de mcaeuw
is zij een s t a d of oppi’dum met muren en poorten en
c>~ac’bt~en omgeven. Ree#ds vroeg hxeeft zij haar privilegiCn
die haar verheffen boven am~ere plaatslen der Kempen en
die .zeer waarschijnlijk uit een oud-Germaansche gewoonle-rcch t stammen, zooals o.a. het later zo vaak aangevallen recht van ingebod voIor Peel en Kempenland.Andere voorrcch ten, als bruggen, weggekten, gezworene maten en gewichten zijn van later uit de tijden der gedwongeu
opbrengsten, In 1 1 7 4 w o r d t clen H~osch e e n s t a d m e t
rechtsmacht over de 4 kwartieren. Vo,oral door beseherming ‘der Braban-tsche Hertogen overvleugelde zij spoedig
het oer-ouIde Eindhoven en betwist dit laatste meer ‘dan
eens zijn rechten. De markten, wier rechten de welvaart
dezer sleden vooral b8eheerscht’en, zijn in t’ algemeen cSn
vervormd wezen van zekere volkssamenkomsten bij heidensche halgadom-feesten; er klinkt ‘een echo van ouds
u i t sommige harcr midldeleeuwsche
rechten, zooals de
01~sc11 endbaarhei’d der bezoekers van buit,en, bij hun vcrblijf en terugkeer uit de stad. Geheel de middeleéuwéndoor.
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zooals wij reeds een paar maal opmerkten, klinkt die echo
uit allerlei gebruiken cn gewoonten ons tegen: in 11c kerk
huddcn dc buitengewone vergad’eringen der
schepenen
plaats; in het stadhuis, een gasthuis, de gewone. Burgemeesters, gildemeesters, kerkmeesters, H. Gééstmétist6rs~
leen ~dc gemeente- wns si])~)~eiibcl~~ugen, hun loevertrouwd
al <lie namen verbergen een oer-oude gezags-inde6ling; aldragen een gewijzigde kleur. De naamplaatsen van Peelcii Kc~ml~enland zijn gedeeltelijk Germaansch maar ook
,
Keltisch.
Het gebeurt zelfs dat het eene deel van een naam Kellisch, hfet andere Germaansch is. In niets bijna is de
taaiheid om zich tc haedhaven door alle tijden heen, “zo’o
qroot als bij plaatsnamen: zoo verklaart men Rlndel en
T3lacrthcm. eens Blaethem als heim ot te huis van Balder:
het is veel waarschijnlijker
,,te huis van Rlat, een Keltischc l)crsoonsnaam; zoo ook Stratum ,.t’e huis van Strst”;
Gestel is in naam en zelfs in zijn gewest,elijke uitspraak
Keltisch. Woensel, Strijp, St. Oedenrode, Schijndel cn
cigcnlijk de meestc slorpen verraden een Gérmaansche
herkomst. Dat Kelten eens de streek bewoond hebben
blijkt ~tluild~eli~jk uit tal van woorden en spreekwijzen, die
zich tol heden handhaven. Ook T’ongeren hebben dit land
eens bezeten: Er zijn rebelten van in namen: Naast het
l~elxrulc 8dorl) Tongeren, had ook Woensel en ook Boxtel
cen ~rleel (dat Tongeren h,eette. Men heeft er de riviér dC
Tongreep. Dc eerste Christen-prcdikïng
geschie’dde dolor
Tongersche bisschoppen. De H. Lambertus liet zijn naam
acht~cr in St. Lambrechts-Rlaerthem;
Servatius wijdde
de kerk van Schijnldel; TruIdo die van Stiphout. De Ton<gcrcn waren een mengras, schoon hun naam tunga zuiver
Gcrmaansch klinkt (Thunar-huis of Thor-huis.) Procopius
l)cwecrt dat ze uit Thuringen kwamen en reeds zee1
vroeg den Ri.jn over waren gestoken. Waarschi,jnlijk zijn
zij hel, dit op de lagere klassen der bevolking een stemnel
Men
hcbbcn geprent van ruwlici’d en gevoelloosheid.
heeft wel gezegd: ~tie sprmeekwijzen en geëikte uitdrukkingen van ‘een bevolking
t8aonen haar psyche aan. Men bEhoeft in bedo~elde streek niet lang naar ‘de gangbare spreekwijzen tc luisteren, om hiervan overtuigd te zijn..
’
De Franken, die in ‘t begin der 5de eeuw onder Fharamond binnenkwamen, verdringen Romeinen en. Tongeren @ijk. D’e Frankische koning liet vele gebruiken van
tk o\Tl’wonllcll Cl1
0ptc4íe11e11
f?11 als recn tspraak verkondigen. De Salische wetten to,onen ons hoeveel ruws
en geweldadigs er ‘deel aan had. Gaan wij over van cleze
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beschouwing tot clc *elite der oerbevolking, die ons uit
,de gcschic~dcnis der slre,ek tte gemoet treedt ‘dan krijgen
wiJ een qheel ander beeld. Terwijl heeI dikwijls vrcemdrassige hesturen van een land of stad het onheil der
hcwoncrs verolorzaken, gebeurt ook wel het ómgekccrdc
CII treedt ‘cte beste rassenkern als lei,ders naar voren. El
is 8duarvoor een verklaring. Eens, zegt ‘de Hollandsche
kronyk, bevond zich in Ide Kempen een ‘der regeeringszctcls ldscr Frankische vorsten, Er is geen reden dit feit te
hctwijfclcn ofschoon dit gedaan wordt. Nethersel :== Ycder-sale, nog vroeger H’oog-sale bij Bladel was zulk ,een
regceringszetel. Worms, Metz, Xanten (K’ein Trogen) zijn
namen, die ons in d,e oloren klinken tegelijk met het eens
voor d,c Franken zoo gewichtige Nethersel sen die in de
vcr@ering der Frankische Machtigen daar hun stem in
verzoek en gebold lieten hoor’en. Rij hun oorspronkelijke
ncdcrzelting in N e8derlandsch gebied ha,ddcn de Franken
de gouw-ver8deeling gekenad ‘en waren niet geheél rita-los.
Dat voItrok zich 8ongemerkt, eerst onder Romeinschen
invl’ocd. Zoowel heii;Ienschc als &ri’stelijke Graven hertogen, ridders zen adellijke grondbezitters waren in de plaats
van vrije gouw-b,estuurders met hun gewaardeerden stand
van vrije boeren en vrije arbeiders gekomen. De ruil was
geen werke’liike voorspxd: Worms. Metz, Xanten geen
gcwcnschtc bevelhebsters. Rond 800 kwam de tijd der
ergstc verdrukking van eene eens vrije gelukkige Cn gCzondc maatschappij, ‘e’en totale, naar allen schijn opzettclijkc vcr,duistering van een nog jong verl’eden, waarvan
nauwelijks ‘de namen bleven, om ons bij onderzoek tot
wcgwiizer te strekken. De veI#e plaatsen, die in Yle Kempen
mei. ,,*Oir” (‘erfenis) begfnnen, toonen duidelijk, hoc de
vrijo gouwen der vri.je boeren tIot Frankisch privaatbezit
waren verlaagd. Toch bleef ‘die AFde Kempen nagenoeg
vrij van het bek’ende milddeleeuwschse slavendom, ‘dat in
Galtic zulke afpri,jselijke vormen had aangenomen. Het
ware Germaansch8e element was lang niet in alle gemoederen vcrdrongcn, zelfs de oude Keltische ideale en ménschlicvrnde ziels8tlrangen hadden in vele de wisselingen van
lijds- en volksinvloeden overleefd en zoo zien wij hier en
daar als een oase in een woestijn of ,een eiland in woeste
zec, een oudc. bijna alom verduisterde tijd zich voortzetten. Natuurlijk zijn ‘de dragers er van personen, fami1 Zn, bcstuursgroe~en zoaals wi.j er in deze verhandeling
onmiskenbaar ondser de ‘oogen hadden.
Een wo80rd nlog over de plaats Woensel, sinds kort een
dIeel van Eindhoven, ‘de oudere zuster en misschien de
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moaler van het laatste. In Gcrmaansche tijd, cn ~daardoor
wellicht o’ok als vr,oeg middeleeuwsche heer1 ijkhcid, was
zij de meerdere in de (vooral geestelijke) gezags!xJlcckenis van dit tijd,en. Er zijn hierover echter weinig mcdcdeclingen bewaard. Uinnen Woensel lag en ligt nog de
vroegere heerlijkheid Eckurt met kasteel en hoeven. Dc
F r a n k i s c h e n a a m w a s E c k c n r e y t = rechlsburg. H e t i s
cm ‘der uiteinden (der vroegere gemeente of hcérl ij khSid
Wocnscl, ‘die een vierkant vormt en binnen wier overzijldc
,tlc parochie Acht ligt, cen oeroude Germaansche naam,
d i e i n tijld-duister ver’dwijnt. H i e r v l o e i t e e n grenswatcl
&ckcnreyt” ons vertell~cnd, {dat o.ok daar eens cen rechtsburcb t moet zij 11 verrezen. Eckart grciist a a n Vlokhoven,
va11 Folkhovcn, wat in ,ould,e beteekenis gelijk stond mcl
kcrkbot; een p l e k gronds daar heet n’og Tenipcl en wijst
naar een heidensch heiligdom dat we reeds noemden. De
vierde hoek vormde End-oeven, waarvan Eindhoven werd.
I3osscben e n h e i d e v l a k t e n m a a k t e n de eeuwen
clolor
slccds hel grootste deel van Woensel uit, in heidenscthcn
lijd nog meer dan thans. D e h e r t o g , J a n van Urubanl,
schonk cen grlo,ot ‘deel dezer gronden aan de toenmaligc
gcme,ente ( n u Eindhoven) in wier b,ezit ze nog zijn. Al
vroeg worden d,e baa&lerheeren van Crancndonk en Ei:idhoven, tevens als heeren van Woensel genoemd, ofschocill
beidc ‘een afzonderlijke heerlijkheid vormen en men tIc
oudc superioriteit uit heild~enschen tijld van de laatstc 110,g
al en toe ziet opleven. O;ok schonken of vcrkochtcn ‘de
hccren van Woensel ged~eelten van hun bezit nau bevricude edelen. Zoo kwam ten Ilroecke aan dc 13ruhezes; een
al~~tler (deel blijkbaar aan een zekere Ludgerus, wa;ux:l;u
liet heette Luytelner.. Maar dczc kleine allodiums kwamen
ICJI slolte w’eer aan de gem’ecnte terug, Idic t h a n s z e l f i n
Eindhoven verdwenen is.
E.

W.

G.

--
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van Mierlo.
Zijn er nog van Mierlo’s in leven en waar, afsL:ammead
vau het geslacht Woerden en die een geknopte ruit in
hun wapen voeren?
E. w. C;uldct11o111.

Mr Wíllem

Winder Junior.

Als anlwoonl op een door mij gesigm&crde 10 ut van
den Heer Uresch verlangt deze onder bovenstaanden titel
dat ik nader bewijs zal leveren van de identiteit van Nr.
Willem Winder van Alkmaar, rsecretaris v a n Bcrbice ‘en
Mr. Willem Winder van Alkmaar, notaris te Alkmaar. 1)
Ofschoon het verzoek in dit verband mij cenigszins
vreemd voork’3mt, wil ik gaarne daaraan voldoen. Het
bmewijs is gemakkelijk tC: geven, want:
1. uit hel ‘eigen citaat van den Heer Dressoh blijkt *lat
dc rzoiaris. (in tegenstelling met zijn vader Mr. Willem
Winder aden burgrimeester) junior genoemd wordt en:
2. worSdt in (de acte van 12 Juli 1790, voCor notaris J.L.
van (den Toeren te Alkmaar verltien, de secretaris van
Berbice genoemd ,,erfgenuum van Wijle11 Mr. Willem Winder zijn vader oud burgemeester en rmaNad.”

Eu nu zou het hier niet dezelfde persoSon kunuen zij11
omdat zijn handteek’eningen respectievelijk in t7SO el1
1790 geplaatst niet overeenkomen - al#dus ide Heer D~esch.
Ik meeq Idat ,~lezc han~dteek~eningel~ i n d e n d a a d overtikkomst bezitten, ldocll, durf !geen uitsluitsel geven. Een
positief beweren hieromtrent lijkt mij hoogst onvóórzichtin, daar zulks slechts aan den grapholoBog past. En, da:lrenboven, ho,ezeer kan de hand teekening, geplaatst door
een jongeling van 24 en ‘door ‘een man van 34 jaren niet
vcramlcren! Ook deze feiten had de heer D. in aanmcrlíing moeten memen.
Alkmaar,
Mr. J. Relonje.

Schoolbíjbel.
Ik ontving de volgende vraag:
,,Mcin Grossvater Fliedner, dessen Leben jetzt von Lic.
_---1) Zie deze jaargang, respectievelijk bldz. 175 en 85.
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D r . Gerhardt, rlcm ~Vichern-Biographen, ucu bescbrieben
wird, hat urn 1836 eine Schul-Bilidler-Bibel l~erausgcgcben.
Als Vorlage ftir die Bikter gab er nach den Akten dem
I~fissoldorfcr Maler Soudermann u.8. auch eiue Holhiudischc Billder-Bibel.
Wir habeu bisher nicht feststellen k ö n n e n , w a s d a s
für eiue Bilderbibel gewes8eu sein mag. Sie muss unserér
Mcinung nach anfangs des 19. Jahrhundrcts erschicnen
sein.
Zu weu könute ich mich, als an einen Sach-Kenner,
d:r arn bcstcn unx Auskunft wenden?”
Dc vraag is cenigszins vaag en daardoor het vaststellen
WJI ccu antwoord zeer mo8eilijk.
Wel is het bekend, dat
dc oude Fliedner in het tweNede decennium van de vorige
eeuw Holland heeft bcz’ocht en bij die gelegeneid kan
hij cc11 platcubijbel he’bben meegebracht. Dezé kan Cchtér
cyengoed pas uitgekomen zijn als hij reeds sedert jaren
in bef bezit kan geweest zijn van een familie, die hem
aan Dissclhoff ten geschenke gaf.
Wie ka II hierop antwoorden?
Li. J. t. W.
.’ I

De Vker of Wakefield.
T
h
e
University
Durham
-ENGLAND.
26 December 1932. ’
1 nul leugagcd. on a studv of a vvork entitled The Tri-

.umph of Bencveknc~,

Thc first known

.‘or the Hisforig

crl~l~on

lation i s iii Frcnch

of Francis Wills.

(\vicb purports

: I-lisfoim

(le FrnnCois

to be n trans-

V’il’ls, ou I r
frinmphe de lcr hienj’u’isance,
par l’autNeur du Ministre ‘de
Wcdxfield. Tra,ducfion ;de 1’~anglois.
Amsterdam Lo R o t -

terdam. 1773. The British Museum ~WWLWCS,

in

addition

to thc ahovc a COI)V of :III nnonvmous cdition in English,
printc~rl bv P. F. Edman of Uppsala in 1799. The boek

doles nol anpcar wcr t o 1131 r f b been J)ublishcd in Eugland;
antl cnquirics wvhic*h Dr. A. ‘E. H. Swacn, of the TJniversitv
o f .4ms!ri:dam. h a s very !kindly m a d e o n my hehalf,
rewal thc fact t h a t uo copv o f ihc boek esists i n an,v
of the public lihraries in Holland.

I
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L It is possible thnt the first edition in French \vas
translat’ed from an original manuscript; but there is Ihe
altcrnative possif>ility that an English edition m:iy have
appcarctl in or bcfore 1773. Thc earliest English edition
of which 1 flave any knowledge was publishud in f3crIin
i n 1786, & attrif)utcd 10 the ,,author of thc Vicar 01 \Vakefi~eld.”
1 shoultl bc extremelv qruteful if any of Y#ouï r e a d e r s
could supply me with ‘informatitinbcaring on this qucstion. \Vhat- 1 am particularly anxious to ascertain is
tho datc of thc: first elditon in English.
1
d
Iam ,’
Yours faithfully,
R. LYTTON SELLS.
(Professor ‘of Frcnch in the
University of
, Durham, England).

Over

Klokkenspelen.

Jn de ,.Haagsche Post” werd voor eenigen tijd gekla!gd
over bct hinderlijk gelui Ider kerkklokken: ,,het ‘onnoodl’ge
en meestentijds onbeleefd, opdringerige lawaaf, veroorzaakt door een uit vr$oeLrcr tij14 dateerende gewo’ontel” Nu
moesten het de kerkklokken ontgelden, en zo.0 dacht ik,
over eenigcn tij,tl komen itlan de carillons wel aan de
f>eurl. Het is zoo uitgekomen, rlaar cbarivarius spo’edig
daarna in aenocmd weekblad een philippica hield tegen
het nachteIi,jk spel der carillons, en eindigde met de vraag:
..1Vic is er. die het nacht’elijk torenlawaai verdedigt-?”
Dc beantwoording van d’e vraag vind ik in de uitspraken van meerdere vreemldelingen, die ons land h@bhcn
bezocht. en allen. met qerinlre l~itzondcring, de klnkkrnsr>olcn als iets Reel oeniqs, in België en Holland, hespraken,
Oyer hjet .,nachtclijk torenlawaai” ‘gaven zi,j, de e e n
111 Cf’l’ dc an~rlcr mimlcr. hun rnecnin~ te kennen.
TVo~~d wrtelt in zijn bckrnd werk ..Abolrt Holland’~, dat
hij qelogecrd was in het Tiijbelllotel. vlak bij de Oudef;erk tc Amsterdam. Elk kwartier speelde, zegt hii, het
rnrillon met harden, wanluildenden klank, .terwijl elk
Iwwlicr ook zijn eigen wi,is had. De geharster, klokken
m:laktcn een naar &uijd. waarin weinig melodie was te
bekennen. Met veel moeite ontdekte hi,j, dat het carillon
gaf: ,,Zi,ct, hij komt, sdc Vrorlcvorst”, uit hrt oratorium
J u d a s Maccahëus van Handlel.

1
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B~effmw, cen eerzaam Duits& pastor uit Anhalt, was
in 1830 IC Lecuwa~den, ‘en hoorde daar het klol~ltensl~cl.
Hij roept in vervoering uil: ,,Frisia 11011 cnntat? Alan
fiingi.
a11
Gcsc11111ac11
an Gt~sa~~g u n d
Klang zu Finden
ulld ,tlie Musik in gebi18tlcteu -Hauser zu cultiviren.Hij vindt
hel cchlc~~ ongepast, ,dat ,psalmen en geestelijke liederen
van dc torens klonk~cn. want deze behoorden thuis in de
kerk en niet op straat. Slechts een Karel 1X misbruikte
-.zc a l s ‘danswijzen.
Een ander reiziger door Holland, Sicherer, beklom ook
tlcn IJtrcchtschcn ~(lomlorcn. sen, zichzelf te hoog Iaseerende,
kijkl h i j o v e r ‘de balustraldev a n d e d e r d e verdieping”
cn ~luchl. omdat hem alles groen en geel voor de oogc~
wordl. ijlings naar de tweede verdieping, waar hij tol
zicli zelf hoopt tc k80men. Maar hij had buiten den waard,
of liever builen het carillon van veertig klokken gerekend.
clal rlaar zo,0 heel vreodzx~m hiiig, m a a r p l o t s e l i n g , o n Ycrlloctls l)c(ooll IC sp’lell
,,niil. fürçl~terliçhem Gcrassel uml
I~öllischcm Spektak~el”. Hoort men ze ,op een afstand, zoo
zegt hij. dna is het nog ZOZO kma~~tl niet, rnmr zoo nabij.
‘Het is, of men aan allee kanten oorvijgen krijgt. Zoo
m o e t ccn s p i n o f e e n v l e e r m u i s t e moeNde z i j n , w@lkC
niets kwastls vermoedend, in een contrabas is gekropen,
clic plotseling ‘door ‘de strijkstok wordt bewerkt.
P a s t o r Hnnsfcrkoh uil Hagenau:I:!J~ de Rodensce, maakIC tc T,uik voor ‘t ccrsI met WU carillon kennis. Deze gcniocdclijkc Zui’d-Duitscher schiet hier uit den slof: .,Voor
zc7iuwac17 tigc. menschel?, e n l i e d e n cdïe a a n slapelooshcid lii~dc~n, cn dat ding met van hun jeugd af gewoon zijn,
is zoo’11 klokkenspel- vlak boven LIW hoofd een kwelling.”
Dczc kling-klangb i j e l k k w a r t i e r v e r d r e e f ‘den s l a a n
uit zijn
oogen
cw
1li.j vclrwpnsrhte h a r t g r o n d i g die
speel~doozen boven in ~dc torens. Maar hii heeft het dan
01) zijn reis omok. niet getroffen, want hij kwam steeds
vlal\ hij ‘3x1 toren met carillon te Iqeeren!
Een ander Zui~+D~li tscllcr. Dr. .\llwrt Wild uit Miinchcn.
tlie ill 1860 ons lanld bezocht, laat zich ongeveer als volgt
uit: ,,Dnar klinken alle kmarticmm ~111 de torens 11~1 eens,
dier) trcuripc. 8tlan weer r)pgewcktc~ mclodieCn. Dat (?olct het
l~lokl~c~~s~el, dat voor (le wegstervendIe uren een zwancnzlnq zingt. cn over het water klim+. Daag en nacht, jaar
in iaar uit. in sl~cchtc sen goede tijden, speelt het als de
vlijtigste. ourlstc cn . Meest-\lCl.Iir\‘(~li” musicus wn den aardbodem. zonder *dat het ieder oogenblikden voórhijganger
cm Wccntenbak,je voorhboudt, De gewone wijze om ‘de vcrloopen uren door korte klókslagen aan te geven, ,is zoò
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ruw, zoo ‘ernstig, zoo waarscl~~t~vc~xl en onverbiddelijk.
Het klokkenspel verzacht dien ernst. Het doet denken
aan het. helaas, verstom,de geroep van den eenzamen klepperman, De Romeinen h’ebben ,de vlychtende uren als
lieftallige godinnen voorgest,eld en de vergankelijkheid
vau ‘den tijd poClisch e’en ‘dans der go~dinncn van ‘cie jaargetijden genoemd, maar ‘dezen poëtischen dans zelfs met
muziek te doen begeleiden, dat was aan de &iddelecuwcn
voorbehouden met hare eerbiedwaardige gotllische
kerken, geschil~derde glazen en zinnebeeldige versieringen.
En hierbij beho’orden nooNdzakelijk torens met muziek,
dit hoog boven tde menschen, onder de last des levens
gebukt gaande, de hymnen des g@oofs deden hooren. Daal
om weerklonk vr’oeger de lucht van de vrome melorlieën
der psalmen 1~11 geestelijke liederen, terwijl zij tcgenwoordig, die eeuwenoude muzikanten, profane aria’s uit de
Norma en walsen van Strauss moeten spelen. Dat is zoo.
de loop der wereld. Deze uurwerken met muziek wccrspiegelen het leven van den Hollander. Rustig en vreedzaam
vloei1 het daar heen als het water in ‘UC grachten. Land
en volk zijn in volk,omen harmCJlliC.”
Maar, niet slechts het ooridee van Duitschers moet men
vragen om te .weten welken indruk de klokkenspel,en ,op
de vreemdelingen maakten. Van geheel ander temperament
zijn de Franschen en Italianen, en hun oordeel legt iook
~wichl i n de s c h a a l .
h Viclor Hugo beschrijft in zijn: ,,‘\‘fSx intbieures” h o c
hij in een slapeloozen nacht een lied van Ide St. R~omboulskerk tmc Mechel~en hoortde weerklinken. Het vervul& hem
me1 cen innige liefde voor Vlaanderen. En met den diamant van zijn ring grift hij naar aanleiding hiervan heen
vers op de ruiten, waartegen hij met het hoofd leunde.
Voel later bezolekt Paul Verhaine ons land.’ 111 1892 11.1.
kwam hij op, uitnoio,diging van ccnige jonge kunsl-en:lars
in enkelc plaatsen van ons land een causerie houden. Hij
bezocht o,ok Leid’en. En daar, over het stadhuis, in een
hôtel zich voor zijn lezing voorbcreidcnde, boord,e hij
voor ‘t leerst een N~ederlanldsch kbkk:enspel. ,,quelle chosc
exquise ct comme pieuse iet gaie et, en quelque sorte,
vaillante que ces trilles Sclélicieusement changeants.” roept
hij uit :. ,,Ik heb nooit kunnen begrijpen, waar,om in ons
Fransch-\Yaand,eren, dat toch oSok dime schoone gothische
stadhuizen bezit, het z’oogenaamde carilllon uit enkele
k l o k k e n bestaat, die eenige plat te kermrs~deuntjles ten
besCc geven. Zeker om o,ns schadielloos te stellen, heeft
,het stadhuis van het le arrondissementr ( P a r i j s ) e e n
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klokkenspel, dat niet speelt en het gebouw vau den ,,Figare”, een carillon, ‘dat 8eenige noten van rl’e ti ,) u arbier” doet ho.oren.
De dichter Jean Aicard vergelijkt $1 eenige fraaie sonnett~en, aan mevrouw Kleine-Gartmnn opgedragen, lde wijze,
waarop in Frankrijk cn in N’ederlauld de tijd wordt aangegevcu. Ginds gaat de wijzer langs de plaat als een
zwaard en slaat tdc hamer op de klok, om ‘t even of
cr 6611 of twintig uurwerken zijn, en herinnert ons even
zoouele malen aan een zelfde ldoorgestaan leed. Hier kan
het do~odsch en somber zijn, maar het klokkenspel stroi)it
liccrlijkc geluidsblocmen uit, aan een ander jaargcti.idc
eigen: die hare bladeren.in de lucht verliezen.
En ten sloltc d’c Italiaan E.dmonda d’ilmicis, die in 1873
ons land heeft bezocht, en een uitnemende reisbeschrijvmg gaf. Zijn oordeel ,over het klokkenspel is gunstig lof
. ongunstig, al naar hij geluimld is. Hij staat b.v. op den
toren ‘der Rottcrdamschc St. Laurenskerk, en !aal zijn
oog gaan over de groene vlakte als over een onbcwccglijke zee, op welke de kerktorens de- mastén van
voor anker liggende schepen gelijken. Op eens hoort hij
lmmxl in ‘de lucht een vreemde muziek; het was een lied
in zilveren tonen, die elkaar nu eens langzaam opvolgden,
dan &xr te zamen vo~ortbruisten in smeltende trillers
of doffe slagen. Een wilde muziek die iets primitiefs had
crcnals #dlc hontgckleurlde stad onder hem. Op eens hicl’d
dc muziek op cn klonk ,dc kliokslag van h,ct uur. ,,In Neldcrland” zo0 roept hi,j uit, ,. zingt dus de tij’d als om uien
geest af t’c trekken van de treurige ge,dachte, h o c snol
li ii vervliegt, en tegelijkertijd zingen vaderland, godsd~cnsl en fiefitle lieder,cn, welke bun lieflijke klanken boven de war- en wangeluidcn der ,aarde uit ,doen hooren.”
Maar teenige weken later is hij t’e Leeuwarden, CII 1x1~
's-zachts niet slapen. Daar hoort hij het kl,okkenspel, dat,
zckcr, omdat het zelf niet k’on slapen, er een barbaarsch
genoegen in scheen te vin,d,en:. tde slapende stad te vergasten op staaltjes van allerlcl opera’s, vooral vsn Rossini. Na #de ,,Rarbicr” volgd’e: ,,Scmiramis”; ,,Othello” wisscld,c ,,Mooes” af. Den vlolgendcn morgen maakte d?Amicis
den kellncr #de opmerking, <dat die carillonmuzi8ek wel wat
lastig yas. ,,Hoczo80?” antwolor8dde deze met een onnoozel
gezicht ,,heeft U niet opgcmcrkt, dat ze alle octaven mtet
Stlc hecle een halve noten heeft?” Zòo? zei d’Amicis, draai&
zich woedenul om en vertrok.
Wel vreemd is het, dat Tknri Asselin, in zijn terecht
mer gepreuen w e r k ,,Lra H8011ande dans le mo’nde” van

1921 de carillons in ons land geen bespr’eking waardig
keurt.
ROTTERDAMS.,
Mr. M. C. NIJLAND.
Blz. 146 Nav.,- 81. ,179.
Verrejager = polstok.
Husfin~lz = wapenrustin,g.
Nitrccraech is natuurlijk ringkraag van cen Iru~rrus..
Een klimmen~d~e leeuw is niets hijzondlers. Een leeuw is:
klimmend, gaande, aanzien+ liggend of b.v. aanzieud er2
klimmend. tien znuste kleur heeti hij nooit, nergens.
Wal is ~~~11 schuinpa,ul
blz. 182, die komt in de wupctz‘kunde niet voor, whl een rechter ,,of linker scht.tinbirlk.
STEENKAMP.

Aanteekenhgen

geslacht Bredeman.

13ij het verzamelen van gegevens voor een boekwerk
ovei ,,de Geneal. e
n
.He+d.G~edenkwaardigheden i n
en om de Kbexken in Deze pro,vincie”, samen Le stellen
,daoor ben Heer Mr. J. Reelonje te Alkmaa,r en onderge.teekende, Vaart 91, Assen, die zich aanbevolen horcd~

volOt’ beschrijvingen uan thans niei meer in de Kerken
4Mmwezige wapenborden, z,erken enz., vonden wij voor in

den bijb,el, liggend op den kansel van de Ned.. Herv.
Kerk te Westerbork h,et vo$lgende ,opgeteek&l: le blz.
Anno 1671. 1s mijn moeder Anna Hademaker[ Op den
2 Nuvembler
2e bladz.
Anno 1697 ‘op den 5de Meij is getrouwt mijn Vader
harme/ Bredeman met mijn moeder Anna Rademaker[
In ‘de nieuwe kerk van Ds. Homoet]
Anno. 1698: Den 31 Meij is mijn Súster Anna geboren[
Op zater,dngmiddag ten half twe uren en zij is op ‘tien
1 JUnij[ van domine van Alphen in de Westerkerk gedoopt ende h#aar[ naam is Anna genaamt en is getúygen
geweest Jan[ Barent Rademaker en Aeltje Nieuwenhúijs
Anno 1700 d,en 26 Octob,er op dingsdag, kwart na 11
uurten is mijn broeder,] Johannes geb’oren men op den
30 dto. in de oude Lúijterse kerk[ van domine d,e haan
gedoopt en zijn getùijgen geweest[ Philippus Kroon &
Catrinn Wilshùijsen ‘en is den 30 October[ 1701 in Iden
heere gerust.
Anno. 1702: Den 27 October op vrijdag morgen ten 8

,
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uúren/ Beu ik Jobannes~en {den 29 (110 in ,de oude Lúijterse
Iicrk v,an Ds Dominccus gedoopt en zijn gettíijgeu gewecsl/ En zijn gclúijgcn geweest Hendrik Lambcrts me1
zijn húijsvrouw.
Anno 1705 Den 16 November op maandag omtrent half
cif úúrj Is mijn broodcr clirk genorcn en is den 18 dto
van do Swalmcúsj In de N~ordcr kerk gedoopt’ cn zijn
gcluijgcn geweest1 Dirk Bred,cman & bendriua rademaker.
Anno 1’/08 Op Satcrdagvo,ornud. Lcn half tien uren is
mijn sústcr/ Abda geboren en sondag den 1 Júlij in dc
westcrkcrk van do.1 Stelzo (of Stalzo) gedoopt cnde zijn
gclúijgcnj Gcwccsl ncndrina Rademaker 3t Dirk Bre~dcman
Anno 1711 Den 120 Meij op woensdag morgen te !l tíreu
Is mijn Broc’dcr Abraham gfqo,ren cu is ‘den 24 dl0 van do/
Scgers in de Koorderkerk gedloopl en zijn gctúijgeuj Gewccsl D i r k Brtieman Ji hemlrma Kedemalier.
,
Anno 1715 Op Maandag ten 2i, Meij des avonds ten/
9 Uren is mijn brocd’er hermanús geboren en is den 22
dlo/ vau ~do. Uomble in dc Noordcrkerk gedoopt en zijn/
Getúijgcn geweest Dirk Bredeman si Hemlrina Rademakcr.
3e bladz.
Anno 1690 H’eeft mijn Moeder Amra Rademaker/ Haar
belijdenis gedaan in de iinaaut van Aúgústús
getlccll~c blanco, dan:
Anno 1719 Den 21 Decembr Heb ik Johannes Bredeman/
mijn B~elijdcnis gcdaan bij Do Steenwinkel en zijn[ GeLUijgcn geweest mijn moeder Anna I<adcnlaker 3i mijn/
Mcu Hcndrina Rademakcr ‘en lm1 op den 7 Jan. 17201
voor de eerste aan ,‘s HEERE IIEIJL. J G: Avontmaall
Gcwecst b i j D o . Hagelis. :
AIIMI 1720 Den 21 Febrij op D~onderd. heeft miju susler
Annaj Haar B,clijdenis gedaan in de nieuwe kerk Bij
Do. Stccnw.: (1 ces Stecnwinkcl) En zijn get. geweest ik
.Jol~n~mcs Bre~deman cn mijn mcú[ Hendriua Kademaker
MI zij is ‘op den 25 ,dto voor Id’ccrste[ Maal aan ‘s HEERE
HEIJ L J.G.: Avontmaal geweest bijl Do. Van der Hagen
Anno 1730 20 December Heeft Abraham Bredeman sijn
Bclij~dcnis Gedaan/ bij .do. Alstein en zijn Getúijgen Geweest Gerrit Gebbingl ‘en Dirk Bredeman.
Anno 1730 27 December beeft Alida Bredeman haar/
Rclijd,enis bij Do. Plantius ‘en zijn Getúijgen Geweest Anna/
Brcdcman en Maria Willemsz. ,ie bladz.:
Anno 1719. Den 21 Aúgústús is mijn Vader Harmen
Brc~dcman ‘s middags 4 en een kwart úren in den HEERE
gerust. Dc volgende bladzijde is gedeeltelijk uit de Bijbél
J. WESTRA VAN HOLTHE.
verwijd~crd.
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