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MAANDE!!LAD
Genealogisch-heraldiek genootschap ,,De Nederlan sche Leeuw.”

B

1 Dit blad verschijnt omstreeks het midden
van iedere maand, onder redactie van het
bestuur en wordt alleen aan de leden van
het genootschap gezonden. Brieven en
mededeelinpen, alsook bijdragen voor het
Maandblad te zenden aan den secretaris

l van het genootschap den EIeer  A. A. ~
~ORSTERMAN VAN OYEN,  Sumatrastraat 3,
te ‘s-Gravenhage. I

tk -43

Leden te ‘s-Gravenhage betalen per
jaar, (behalve f 2.50 entree). . f 10.00

Zij , die lid morden in 1883 en buiten
‘s-Gravenhage wonen. . . . . f 5.00

Zij , die lid worden na 31 Dec. 1883
en ook buiten ‘s-Gravenhage wonen f 6.00

Advertentiën in verband met bovenge-
noemde wetenschappen, per rogel  f 0.20
Afzonderlijke nummers niet verkrijgbaar.
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IN”. 1.
-..- ~..~__~_.~_~  ~____~~_  __

‘s-Gravenhage, Februari. 1883.
~__~~.._~_~__._.~

Uittreksel uit het voorloopig reglement,

Het genootsphap  ,, De Nederlandsche Leeuw//, gevestigd
te 's-Gravenhage  , heeft ten doel de genealogie en heraldiek,
alsook de daaraan verwante vakken te beoefenen. Het tracht
dit te bereiken door het ter lezing doen rondgaan van
daarop betrekking hebbende werken, door het uitgeven
van een Maandblad en door het vormen van eene biblio-
theek en een archief.

Om lid te worden van het genootschap moet men zich
schriftelijk wenden tot een der leden van het bestuur;
spoedig da,arna zal kennis gegeven worden van de al of
niet toelatina.

De contributie  is bepaald op tien gulden ‘s jaars en eene
entrée van twee gulden vijftig cents. De leden, die niet te
‘s Gravenhage wonen , betalen eene jaarlijksche contributie
van zes gulden ; voor hen echter die nog v66r ultimo December
1883 lid worden zal dit slechts vijf gulden per jaar bedragen. De
buitenleden worden vrijgesteld van de entrée. De nieuwe
leden ontvangen, voor zoover  de voorraad strekt, de gedrukte
werken van het genootschap, van het jaar waarin zij lidworden.

De leden, die binnen den tijd van een maand, na
hunne benoeming , de entre’e en contributie niet betaald
hebben, worden geacht het lidmaatschap niet te aanvaarden.

Die voor het lidmaatschap bedankt, moet dit schriftelijk
doen aan den secretaris van het genootschap, minstens
een maand vóór het einde van het jaar.

Het genootschap zal gaarne met zoowel binnen- als
buitenlandsche genealogische-, geschied-, oudheid- en letter-
kundige ~enootsohappen in relatie treden, door onderling
de geschnften, die vetisohijnen  , te ruilen. Contributie wordt
alsdan niet vereischt.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris,
een penningmeester en twee leden, gekozen bij meerderheid
van stemmen. Het treedt jaarlijks af, doch is dadelijk her-
kiesbaar.

Het bestuur is bela,st  : 1’. met de redac t i e  van het
Maandblad ; 2”. met de redactie der overige geschriften ,
die dbor  het genootschap worden uitgegeven en 3”. met
het beheer van de bibliotheek en het ar&ief.

De secretaris brengt op de algemeene vergadering het
verslag uit van den staat van het genootschap.

De penningmeester mag geene uitgaven doen dan met
voorkennis van den voorzitter. Hg doet op de algemeene
vergadering rekenin,v en verantwoording aan de leden.

Ieder lid ontvangt minstens mekelijks een portefeuille met
lectuur, voor den tijd van zeven dagen en is verantwoordelijk
voor de goede aflevering. Elke beschadiging van eenige
beteekenis , dit ter beoordeeling van het bestuur, aan de
ter lezing gezonden werken, heeft eene boete van vijftig
cents.  ten gevolge. Verlies van eenig werk of te groote
beschadiging , verplicht het lid, dat daarvan de oorzaak is,
tot het geven van eene nieuwe aflevering en) waar dit niet
mogelijk is, van een geheel nieuw exemplaar. De portefeuille
wordt alleen rondgezonden aan de leden binnen ‘s-Gravenhage
woonachtig.

De wekelijksche portefeuille, of in spoed vereischende
gevallen eene andere , dient tot onderlinge wisseling van
vragen en mededeelingen.

De commissie van reclactie (het bestuur) , brengt de bij’
haar ingekomen vragen en mededeelingen of ter kennis der
leden, door middel der wekelgksche  portefeulle , of zij worden
in hei, Maandblad opgenomen als correspondentie, evenzoo
de ingekomen antwoorden.

De daarop betrekking hebbende stukken blijven het eigen-
dom van het genootschap.

De leden,, zoowel in, als buiten de stad, kunnen de
boeken van het genootschap ter leen ontvangen voor den
tijd van 14 dagen , tegen a@ifte van een ontvang bewijs.

Zooveel  mogelijk wordt iedere  maand minstens % vel
druks uitgegeven , onder redactie van het bestuur. De
mededeelingen hierin voorkomende , ook van niet-leden
van het genootschap, moeten onderteekend zijn of met den
naam of met de voorletters x-an  den naam des inzenders.

Mededeelingen, die de goede verstandhouding der leden
onderling in gevuar  zouden kunnen brengen , worden in
het. Maandblad niet opgenomen. Ingezonden stukken ,
door de redactie niet geschikt geacht voor plaatsing, worden
desverlangend aan de inzenders teruggezonden. Niet op-
gevraagd, blijven zij het eigendom van het genootschap.

Op eene vergaderifg  , daartoe door het bestuur uit te
schrijven , kan een lid om gewichtige redenen van zijn
lidmaatschap vervallen worden verklaard, mits met eene
meerderheid van drie vierden der uitgebrachte stemmen.

Op eene jaarlijksche algemeene vergadering, minstens
acht dagen te voren uit te schrijven, wordt een nieuw
bestuur gekozen en eene commissie van drie leden benoemd,
tot het nazien der rekening. Tevens kunnen op die verga-
dering in dit voorloopig reglement veranderingen gebracht
worden.
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Geschenken, aan het genootschap gedaan, worden in het
Maandblad met den naam der schenkers vermeld.

Bij ontbinding vanhet  genootschap, worden de bibliotheek
en het archief geschonken aan de Koninklijke Bibliotheek te
‘s-Gravenhage en het saldo der gelden gestort in de kas van een
genootschap, dat in richting het meest overeenkomt met
het ontbondene. Bij ineensmelting met een ander genoot-
schap , worden bovengenoemde eigendommen met die van
dat genootschap vereenigd.

24
In de $$emeene  vergadering gehouden op Woensdag

Januan 11. zijn tot bestuursleden gekozen de navolgende
Heeren,  allen te ‘s Gravenhage woonachtig: J. C. van der
Muelen , voorzitter; A. A. Vorsterman van Oyen, secretaris;
M. 8. van Rhede van der Kloot, penningmeester ; J. A.
de Bergh , en J. D, M. de Klerk , leden.

Onze voorouders in de Kruistochten,

In het jaar 1095, op de kerkvergadering te Piacenza
en later te Clermont, tijdens Paus Urbanus 11, werd be-
sloten om het Heilige Land aan de Saraceenen te ontnemen
en weerklonk door de geheele Christenheid de kreet van:

Dieu le veut.
Toen gordden zich een groot aantal christenen het zwaard

aan, om tot dit doel mede te werken. Ook aan de lage
landen aan de Noordzee gelegen, die tegenwoordig de
koninkrijken Nederland en Belgie uitmaken, was de geest-
drift groot en velen gingen ter kruisvaart.

In Frankrijk heeft men in het paleis te Versailles in
1539, eene zaal ingericht ter herinnering aan de Frankische
kruisvaarders en in 1842 nog vier andere zalen daarvoor
beschikbaar gesteld, doch in Nederland bestaat zelfs niet
eens eene lijst van hen, die daaraan deelnamen; daarom heeft
zulks mij aangespoord te beproeven er eene te vervaardigen.

De personen, op deze lijst vermeld, waren of inwoners
dezer gewesten, of vreemdelingen, wier afstammelingen zich
in Nederland hebben gevestigd.

Het is natuurlijk dat deze lijst niet volledig is, doch
de redactie houdt ‘zich aanbevolen voor aanvullingen of ver-
beteringen, met opgave der bronnen waaruit deze geput zijn,
ten einde later aan deze lijst eenige uitgebreidheid te
geven.

De eerste geregelde kruistocht had plaats omstreeks het jaar
1096, doch reeds geruimen tijd voor dat er in Europa aan een
tocht naar het Heilige land gedacht werd, vindt men enkelen
vermeld, die aldaar tegen de Saraceenen gestreden hebben >
zo0 als:

Johan , heer van arkel, zoon van Foppo en Maria,
des Heeren dochter van Oyen in de Betuwe. Hij sterft in
Syrie strijdende tegen de heidenen Anno 1034. Zijn vrouw
was Elisabeth(bij  Gouthoeven ten onregte genaamd Willemyne),
dochter van Willem , graaf va#n Cuyk op de Maze, (8. Q.
_&eeuwen  II, 847).

Robbert,  bijgenaamd de Vries, graaf van Vlaanderen,
voogd van Holland. Hij was de 2e zoon van Boudewijn V,
graaf van Vlaanderen en van Alix, dochter van Robbert,
koning van Frankrijk. Door zijn huwelijk met Geertruyda
van Saxen, weduwe van graaf Floris 1 van Holland, werd
hij voogd over diens minderjarigen zoon Dirk, die later
graaf van Holland werd. Hij ha! reeds een’ aanmerkelijken
ouderdom bereikt, toen hij een’ tocht naar het Heilige Land
ondernam, volgens den smaak zijner eeuw, in welke vele
krijgslieden reeds een aanvang maakten om zich derwaarts

te begeven, om de christenen van de onderdrukking der
ongeloovigen te verlossen.

Gelukkig volvoerde Robbert  den verdienstelijken  tocht.
Na zijn wederkomst streed hij met den Franschen koning
Lodewijk,
Thibald,

bijgenaamd den Vette, in een gevecht tegen

dat
graaf van Champagne. Hier trof hem het ongeluk

hij van het paard stortte en jammerlijk vertrapt werd.
Dit viel voor in den jare 1093. Zijn lijk, later gevonden,
werd naderhand te Atrecht in de kerk van St. Vaast be-
graven (Kok, rade&. Woordenboek , en de daar aange-
haalde schrzjvers).

EERSTE KRUISTOCHT AO 1096.

De voornaamste aanvoerders van den eersten kruistocht waren:
Godfried van Bouillon, hertog van Neder Lotharingen,
die na de inname van Jeruzalem tot koning verkozen werd,
Robbert graaf van Vlaanderen, Robbert, hertog van Nor-
mandië, Hugo van Vermandois, broeder van den koning
van Frankrijk en Raimond , graaf van St. Gilles en van
Toulouse, heer van Provence ; terwijl bisschop Adhemar
van Puy , die door Paus Urbanus tot zijn plaatsvervanger
bij het leger der kruisvaarders benoemd was, zich bij hen
voegde.

Jan 111, heer van Arkel,  ging met Robbert  van Vlaan-
deren ten kruistocht en werd na zich door vele helden-
daden beroemd gemaakt te hebben, door Godfried va,n
Bouillon tot ridder geslagen. Hij overleed op zijn terug-
reis te Straatsburg in het jaar 1112 of 1117; zijn lijk
werd aldaar gebalsemd en bijgezet in de kerk te Arkel.
(v. .Lennep  eu Hofdgk, Merku~aardiqe  kastezlen  in Nederland,
1 Serie, 1 Dl.). Zijn vrouw was Alyd van Heusden, dochter
van Jan en van Magtild des Heeren dochter van Steinfort
(8. v. I;eeuwen).

Wolfaert van Borssele was een der 9 ridders, die A” 111X
een plechtig verbond sloten otn hun leven te wijden aan do
bescherming der pelgrims tegen de Saraceenen. Zij namen
een geestelijken leefregel aan en noemden zich tIArme
krijgsbroeders van Jezus Christus//. Later werd deze ver-
eeniging , naar hun verblijf op den berg Moria,  nabij den
zoo genaamden tempel van Salomo, genaamd de ridderschap
van den Tempel of de Tempeliers. Hij schonk al zijne
goederen, in Walcheren gelegen, aan gemelde orde. (v. CE. Ba.
rlardnjkskundig TFoordenOoek,  013 Bomsebn) ; (v. L. e n  II.
MerrEw.  kasteelen , op WesthovelL),

Feyco Botnia , bloedvriend en gezworen broeder van
Eelco Lyaucama, vergezelde  hem op zijn kruistocht. Hij was
tegenwoordig bij de mname van Nicea en werd bij de laatste
bestorming van Jeruzalem zoo zwaar gewond , dat men hem
dood waande ; Lyaucama’s lijfknecht evenwel nog spoor van
leven in hem vindende, bewerkte door spoedig aangebrachte
geneeskundige hulp zijn herstel, Godfried van Bouillon
sloeg hem daarna tot ridder. In Augustus 1106 keerde hij
naar Friesland terug, doch vergezelde Lyaucama weder op
diens tweeden tocht naar het Heilige Land. Na T,yaucama’s
dood is hij naar Friesland teruggekeerd in 1109, (v. s. en
H. Merkw.  kasteelen. 11 Serie. 1 Dl.).

Wymeer van Buenen,  vermeld als admiraal der Hollanders
en Friezen, bevond zich in 1096 met Robrecht  (Robbert)
van Vlaanderen, onder de kruisvaarders. (Zie Crmyke van
den Lande ende  Graafschap van Vlaanderen van Nicolaas
Despars, uitgegeven door J. de Jonghe  1, blz. 232. Na-
vorscher  1, blz. 251).

Sixtus Camminga , studeerde in Italië en ging in den



-3-

jare 1101 met Ockinga, Roorda en Homminga naar
Jeruzalem , alwaar koning Boudewijn hen in zijn dienst
nam. In verschillende schermutselingen en gevechten hebben
zij ,,zioh zoo edel gekweten, dat ieder man daarvan wist
//te spreken , zoodet zij daardoor grooten lof en prijs vcr-
nwierven ; en daar de Koning zoo zonderling behagen in
//hen had en hun zoo groote genegenheid toedroeg werden
shunne daden te meer gewaardeerd  en geacht.i/

Zij gingen in 1106 naar Friesland terug en werden den
leden  Augustus met 100 paarden door den koning tot
aan de haven van Jafla uitgeleid. Vandaar zijn zij over
Venetië en Rome reizende nden 15den December gezond
weder in Friesland gekomen, waar ze, naar Edele pelgrims
awijs, met processie, kruis, en vanen, zeer blydelyk welkoom
Ilgeheeten en reverentelyk ontfangen zijn u (v. Z. en R.,
Merkw. kasteelen 11 Serie, 1 Dl.).

‘s-G!razJe&age. J .  C .  VAN DEIL MUET,EN.

( Wom?t  vervolgd).

Wa,penbrieven.

Het is vermoedelijk aan de meeste van de beoefenaren
der geslacht- en wapenkunde bekend, dat reeds in de
middeleeuwen, afgescheiden van het verleenen van adel-
dom, wapenbrieven werden uitgereikt. Uaartoe  had , voor
zoover  bekend, alleen een vorst het recht. Als voorbeel-
den kunnen genoemd worden de wapenbrief den 14 April
1482 door keizer Frederik III uitgereikt aan ritus VMZ
Giech , lid in zijn raad, waarbij aan dien persoon tevens
het destijds belangrijk voorrecht werd geschonken om rood
was voor zijn zegel te mogen bezigen (1)) en de wapen-
brief op 17 December 1549 door keizer Karel Y verleend
aan Nicolaes  Jacobsx.  , later zich genoemd hebbende van &I
YaZck, onderschout en ontvanger der grafelijke middelen in
Monster-ambacht bij ‘s-Gravenhage (2).

Reeds in den aanvang van den tachtigjarigen oorlog en
wel v66r  de afzwering van Philips (26 Juli 1581) schijnt
echter eene stedelijke regeering hier te lande bevoegdheid
te hebben gehad een naam- en wapenï&ef te verleenen tot
belooning van bewezen hoogst gewichtige diensten, De
hieronder volgende kopie van den open brief vbn Schout:,
Burgemeesteren en Gerechte der stad Leiden, welke n-nc
voorzien van het groot- en tegenzegel dier stad, hangende
aan dikke zijden snoeren van rood, wit, groen en blauw,
op 3 October 157X  uitgereikt aan Willem Cornelisz., den
stamvader van het geslacht vak Dzylvesbocle,  moge daartoe
als bewijs strekken.

Wij schout, burgemrn, ende ger. der stadt Leyden,  des
graefschaps van Hollant,  wenschen eenen ygelycken , dien
de jegenwoordige letteren zullen voorcomen , veel heyls ende
gelucx.

Doen te weten, dat, nademael de reden ende billyckheyt
vereyscht alle vroome betoonde diensten, zonderlinge die
eenige steden of gemeenschappen gedaen syn, eerlycken
ende heerlycken te werden beloont, ten eynde dat sodanige
beloninge den anderen menschen een spoor ende prickel
moet syn, omme  hem in t$ des noots tot diergelycke
diensten, op hope van beloninge , mede willich ende cloeck-
moedich te syn ende laten gebruycken ; ende dat sulx is

de(lcotL”a”  T847ouverains du Monde. La Haye, 2721. 11. 451. Alm.

(2) Het&dieki Bibliotheek. Nieuwe reeks, 11. 175. 282.

dat Willem Cornz., speelman, geboren borger deser stadt
Leyden ,
de

in den jare xvclxx~rr~  voorleden, ten tyde van
tweede belegeringe ende uyterste hongersnoot, liever

gehadt heeft dese syne geboortige stede alle mogelycke
dienste ende vordernisse te doen, ende de spyse, die tot
versadinge van den honger van hem, syne outbejaerde moeder
ende broederen, eenigsins hadde mogen dienen, heurluyden
hongerygen boycken te onthouden, ende sulcxs mede ge-
breek te lyden , dan deselve tot syn byleven ende onderhout
te verstrecken , als hebbende t’ onsen versoeken syne duyven,
by eenige waeghalsen heimelicken uyt dese stede laeten ver-
voeren, omme van buyt,en (alsoe dese stede soe heftelicken
rontsomme omrincht ende belegen was, datter  geen mensche
noch te lande noch te water meer inne conste  geraecken,
ende wy sulcxs gene tydinge van onsen doorl. ende hoog-
geb. Purst ende gen. H. den Prince van Or. noch vsn de
HH. Staten, onse goede vrienden ende medebontgenoten
en consten gecrygen) mit brieven ende tydinge , so grotelicx
tot onse vertroostinge dienende, te werden afgevaerdicht ,
ende als vliegende boden door de lucht, het eenige element
ons open gelaten, gebruyct ende gebesicht te worden, ge-
lykerwys drie van deselve duyven tot verscheyden tyden mit
brieven ende tydinge binnen dese steden syn wedergekeert;
ende dat wy daeromme begeren ende voorhebben sulcke
getrouwe diensten ons ende onse gemeene burgeren ande
inwoonderen ende naevolgendc dien ‘t gemeen vaderlandt
gedaen, met eene geduerige vereeringe te wederloonen.

Soe est, dat wy de voorn. Willem Cornelisz. vergunt,
geoorloofd ende toegelaten hebben, vergunnen, veroorl. en
laeten t o e  mitsd., omme  van nu voortsaen by hem ende
syne naekomelingen te mogen gebruycken ende hem selven
te sullen sulcx mogen noemen ende schryven,  doen noemen
ende schrijven mitten toename van Buyvenbode,  gebruyckende
tot synen ende heurluyden blnsoen, teycken, ende wapen,
eenen zilveren schilt, hangende in een crans van eycken
bladeren, daerinne tomende  twee rode slotelen cruys gewyse
over den anderen gestelt,  ende tussen elck quartler  een
blaewe duyve, alles in der voege alhier vertoont ende zicht-
baerlicken ofgemaelt ; ende so wy voorn. Willem van Duyven-
bode voor sulcx in ‘t voors. gebruyck van name ende wa-
penen ten ewigen daege begeren te handhouden, ende sulcxs
by eenen yegelicken te werden erkent ende gehouden,
hebben wy tot een volcomen en ongetwgfelt  geloof tzegel
ten saeken desen letteren doen aanhangen onde dese b,v
onsen  secretaris doen teyckenen, op den derden Octobris
vyftien hondert tzeventich ende acht.

(gef). 1. VAN HOUT (1) .

Het voornemen bestaat om over dit onderwerp een ver-
volg te leveren.

v. R. v. D. K.

Tijdrekenkunde.

Tot het jaar 1563 begon hier te lande het jaar met
Paschen, doch daarna heeft het ?zieuwe jaar, volgens de
willekeur van Karel 1X (koning van I+ank+k)  , evenals in
andere landen zijn begin genomen met den eersten Januari.
(Zie van Beyn, OudhecZen  , enz., van Delja&.  467) .

v. R. v. D. K.

-
(1) Leidens belegering en ontzet in 15’73  en 1574 (door Dr. J.

van Vloten). Leiden, 1853. Blz. 213. 214.
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Boekwerken van 1870 tot en met 1882 in NederJa,nd
verschenen , op het gebied van wapen-, geslacht-

en zegelkunde (1).

WIT,HELMUS  BE R C H E M. De Nobili principatu Gelrie et
eius origine nunc primum edidit  L. A. J. W. Sr,OET  VAN
DE BEELE.  Hagae Comitum , apud Martinum Nijhoff, 1870.
Gr. 8vo. f 2.

Mr. W. J. BARON D’ABLAWC; VAX  GIESSEXBURC+.  Wapenboek
der ridders van de Duitsche orde Balye, van Utrecht sedert
1581, opgeluisterd door hunne opgezworen vier adelijke
quartieren en acht stamdeelen , huwelijken en kinderen.
's-Gravenhage  , C. van Doorn & Zn., 1871. Roy. 4to. met
register en 44 wapenkaarten., f 13.

Mr. A. J. ENSCHEDE. Geslachtregister der familie Enschedé.
Haarlem, 1870. Fol. Niet in den handel.

Mr. A. J. ENSCHEDE. Geslachtregister der familie Swaving.
Haarlem, 1871. Fol. Niet in den handel.

Annunire de la noblesse et des families patriciennes des
Pays-Bas. Rotterdam et la Haye, J. van Baalen et fils, et
C. van Doorn et fils,  1871. Met 7 wapenplaten. Gr. Svo.
f 3.90 (2).

J. VAN DOORNINCK. Geslachtkundige aanteekeningen ten
aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel
sedert 1610-1794, met eenige berigten omtrent de voor-
malige havezathen in dat gewest. Uitgegeven door de ver-
eeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis.
Deventer, J. de Lange, 1.869-1871.  Gr. 8vo. f 7.50.

M(ODESTE) GRUAU DE LA BA R R E. La branche aînée de?
Bourbons (Veuve et eofants du dut de Normandie, Louis
XVII)  devant la justice. Haarlem , J. J. van Brederode,
1871. Post 8vo. f 2.40 (3).

Mr. A. J. Enschedé. Geslachtregister derj familie Dalen.
Haarlem, 1871  Fol. Niet in den handel.

Heraldieke bibliotheek. Tijdschrift voor wapen-, geslacht-,
zegel- en penningkunde. Onder redactie van J . B. RIETSTAP.
‘s Gravenhnge, 1872-1882. Gr. 8vo.  Per jaargang van 4
afl. f 6.00.

NB. De eerste 5 jaarg. van dit tijdschrift verschenen
bij H. L. Smits , de daarop volgende 4 jaarg. zagen het
licht bij Mart. Nijhoff; het werk wordt nog steeds voortgezet.

Archieven der Ridderlijke Duitsche orde, Balie van
Utrecht, volgens besluit en met bijzondere ondersteun’ing
van de hoogedele heeren landcommandeur, coadjutor en
commandeurs der genoemde Balie en met medewerking van
hunnen Secretaris P. V ER LOREN VAN THEMAAT  in orde
gebracht, uitgegeven en geschiedkundig toegelicht door
J. J. DE G EER TOT OUDEOEIN.  Utrecht, Kemink en Zn.
1872. Gr. 4to. 2 gedeelten. Met 68 portretten en 15 lith.
platen. In 2 half lederen banden f 45.- in 2 saffiaan-
lederen banden f 60.

(1) Later zullen wij mededeelen de titels der merken die in
Zuid-Nederland over deze vakken van wetenschap gedurende dien
tijd zijn verschenen. Mochten in deze lijst onwillekeurig enkele
werken zijn overgeslagen , dan zal de mededeeling der titels steeds
welkom zijn.

188 hl
ver het ontwerp van dit werk kan men nalezen Annuaire,

11 voorbericht
(3; Later ‘hopen wij oier dit onderwerp eene zooveel mogelijke

volledige hibliographie te leveren.
De wakkere verdediger van de rechten van het in Nederland

aanwezig geslacht de Bourhon, overleed op 89jarigen ouderdom te
Teteringen den 29 Januari 1883.

A. J. C K R E M E R. De graven in Hameland  en de oor-
prong der graven van Nassau, Gelre, Cleve  en Zutphen.
Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zn, 1873. Post. 8v0.  Met 2
abellen f 1.50.

b- Gravenhage. A. A. VORSTERMAN  VAN OYEN-
( Wo& vervolgd).

Boekwerken, enz,,  ontvangen voor de bibliothèek
en het archief (1).

1. Dr. C. A. A b b i n g. Beknopte geschiedenis der stad Hoorn.
Hoorn, 1839. Svo.

!. J. A. de Be rgh. Het wapen des Konings en des Rijks,
thans gevoerd is in strijd met de wet. le en 2e druk.
‘s Gravenhage, 1880. 8~0.

Hierbij : Het wapen des Konings (1880). Alweer het,
Koninklijk en het rijkswapen (1880). Mijn laatste woord
over het rijkswapen (1880).

3. Seal of Edward the Black Prince in the public record
office (uit 111. Londen News, 16 Febr. 1881. p. 153).

h. M. A. van Rhede van der Kloot.  Noticesgénéalo-
giques et historiques sur la famille van Oosten. (Over-
druk uit Annuaire généalogique des Pays-Bas, 1874). SVO.

5. F r i edr ich  PietsChke. Die Heraldik oder Wappen-
kunst. Helmstadt, 1841. Kl. 8vo.

6 Mr. W. J. van Ha r n. Iets over Everardus Reidanus.
Gorinchem, 1852. 8~0.

7. Lager-Catalog. 121. Genealogie und Heraldik,  Jagd
und Pferdekunde. Joseph Baer st Co. Frankfurt a/M.,
1883. 8vo.

8. Bulletin mensuel de livres. (Catalogue de gbnéalogie  et
heraldie). Gand, Janvier 1883. 8vo.

9. Verzeichniss älterer und neuerer Werke, vorräthig  in
Oswald Weigel’s Antiquarium. (Genealogie und Heraldik).
Leipzig, 1883. 8~0.

10. Mr. L. Oldenhuis Gratama. Het wetsontwerp tot
intrekking der bijzondere bescherming, dusver aan de
jagt en het jagtbedrijf verleend. ‘s Gravenhage, 1874. 8vo.

1 L. (P. G éna r d). La f&e de la confrerie des archers on
gilde de Saint-Sébastien. Anvers, 1878, 4to.

12 .  Wuppermann . Nécrologie van Dr. Jacob Joannis Sas.
‘s Gravenhage, 1874. 8vo.

(1 j Een 20tal werken, als geschenken ingchomen,  worden in de
volgende nummers vermeld.

ADVERTENrL‘ILikN.

C A T A L O G U S
Tentoonstelling Oranje-Nassau, Wapen-, Geslachtr  en

Zegelkunde, ‘s-Gravenhage 1880.
Ieder lid van het genootschap ncle  Nederlan&ïíe  Leeawll,

die niet in het, bezit is van hovengenoemden Catalogus,
kan van den Heer A. A. V ORSTERMAN VAN OYEN een
present-exemplaar ontvangen, tegen overzendilrg  van f 0.30
aan postzegels voor de frankeenng.

Gedrukt bij GEBR. J. & H. VAN LANGENHUYSEN, te ‘s-Hage.
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Genealogisch-heraldiek genootschap ,,De Kedulandsche  Leeuw."
Y 3

Leden te ‘s-Gravenhage betalen per
jaar, (behalve f 2.60 entr6e). . f 10.0~)

Zij , die lid worden in 1883 en buiten
‘s-Gravenhage  wonen. . . . . f 5 00

Zij , die lid worden na 31 Dec. 1883
en ook buit+,n ‘s-C;rsvenha e wonen f 6.60

Advertentiën in verbanlf met bovenge-
noemde wetenschappen, per regel f O?JO
Afzonderlijke nummers niet verkrijgbaar.

& 4

Dit blad verschijnt omstreeks het midden
van iedere mdand,  onder redactie van het
bestuur en wordt alleen aan de leden van
het, genootschap gezonden. lsrieren en
mededrelinqen,  alsook bildragen  voor het
Maandblad te zenden aan den secretaris
van het genootschap den Heer 8. A.
VORSTERMAN  VAN OYIN, Sumatrastraat 3,
te ‘s-Gravenhage.

L -4B
-~

's-Gravenhage,  Maart.

I_
Mr. EDWARD HUYDECOPER van Nigtewht.

Op den 28~~ Februari ll. is op den huize Gansenhoef bij Mnarsseveen, na een smartelijk lijden van
meer dan twee jaren, overleden Mr. EDWARD H UYDECOPER van Nigtevecht. Wegens Breukelen was hij sedert
10 Mei 1871 lid der Provinciale Staten van Utrecht, tevens hoogheemraad van Zeeburg en Diemerdijk  , lid van
het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, en als zoodanig ook een van de leden der commissie van genoemd
genootschap, voor de Nederlandsche geslacht- en wapenkunde.

Reeds op jeugdigen leeftijd openbaarde zich bij hem de lust tot het beoefenen van de hulpwetenschappen
der geschiedenis en verkreeg hij door aankoop en persoonlijken arbeid een hoogst merkwaardige boekerij van
genealogische- en heraldieke werken, vooral handschriften. Geene  afzonderlijke uitgaven op dat gebied zijn echter
van hem bekend; wel heeft hij zich van de oprichtin,v in 1865 af tot en met de voltooiing in 1873, steeds met
lust en ijver gewijd aan de uitgaaf der ~,Genealogische  Kwartierstaten van Nederlandsche geslachten. 11

Bovendien was hij steeds bereid om met de meeste welwillendheid uit zijne rijke verzameling, anderen
te helpen.

Hij was geboren te Utrecht 22 Maart 1827, en het eenig kind van Constantijn Willem Hendrik Huyde-
coper  van Nigtevecht, geb te Utrecht 21 December 1802 en aldaar overleden den 10 Mei 1828, gehuwd
te Amsterdam 18 Mei 1826 met Jonkv. Henrietta Sophia Alewijn, geb. aldaar 10 Mei 1805, overleden te
Utrecht 2.5 December 1870, als weduwe van Mr. Willem Matthijs Johan van Dielen,  met wien zij te Utrecht
den 14 April 1834 hertrouwd was.

Van het geslacht Huydecoper, in de geschiedenis van Nederland met roem vermeld en dat voorna-
melijk te Amsterdam zeer in aanzien was, als hebbende daar jaren lan g een aantal burgemeesters geleverd,
kan men o. a. een genealogisch overzicht, benevens eene afbeelding van het wapen , vinden in het belangrgk
plaatwerk van den heer J. B. Rietstap, II Wapenboek van den Nederlandschen Adel 11.

De 16 kwartieren van Mr. E. Huydecoper van Nigtevecht zijn:

van Vaderszijde : van Moederszijde :
HUYDECOPER. BOIJDAEN ALEWIJN . HUYDECOPER.
VAN WEEDE. HUYDECOPER. FABRICIUS. VAN  WEEDE.
V A N  D E R  MUELEN.  HU R Q R O N J E . LOTEM. V A N  D E R  MUELEN.
VAI-T  ABKF,L. VAN  D E R  MUELEN. HUIJGHENS. V A N  ARKEL.

Boekwerken, enz., oMran;ren  voor  de bihlioiheek
én het archief,

sonders  reichhaltig  an Werken aus der Deutschen
Geschichte, Genealogie und Heraldik (1883). 8vo.

15. Supplement zum Lager-Catalog , 121. (Genealogie und
Heraldik). Ritterwesen , Schlösser und Burgen. Joseph
Baer & Co. Frankfurt a/M , 1883. 8vo (‘).

8. A. VOILSTERKAN  V A N  OYEN.
-

(‘) De nommers  6 tot en met 12, vermeld in Maandblad No. 1, zijn vm
denzelfden.

Bij schenkingen door personen, die te ‘s-Gravenhage wonen, wordt alleen
de naam vermeld.

Jhr.  Mr.  P.  J .  Ridder van der Does de Bye.
Généalogische  Déductie  voor Charles Pierre de denar-
clens de Grancy
in den handel.

‘s-Hertogenbosch (1879). 40. Niet

Mevr. DE SENARCLENS DE GEANCY,  geb. Jkvr. MARTINI VAN GEBFEN

te Vught.
Antiquarische Verzeichnisse No. 3. Mitscher et Rös-
tell. Buchhandlung, Bcrlin. Bibliotheca Historica. Be-

13.

14,
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16.

17.

1%
19.

20.
21.

22.
23.

24.
25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

J. B. Rietstap. Wappnkunde  of Heraldiek (No.36
van de Algem. Bibliotheek). Leiden, z. j. 120.
Geslachtregister van het geslacht van Harpen. (Krook
van Harpen, van Harpen, Kuyper van Ilarpen). Ge.
vestigd in de Nooldehjke Nederlanden sedert het laatst
der XVIIae  eeuw, gesproten uit. het, oorspronkeliJk
adellijk geslacht van Herpe,  uit het graafschap Aalst
(\‘laanderen).
Genealogie Vosmaer.
De familie du Puy de Montbrun en haar Nederland-
sche tak.
Genealogie ~erdmüller  von Elgg.
L A. %. H .  b a r o n  v a n  H e e c k e r e n .  V o e r s t ,
Hekeren  genaamd Rechteren, Rechteren genaamd
Voorst, Voerst genaamd Rechteren.
W. de Haas. Het geslacht van Heeckeren.
Verbeterde genealogie van het geslacht van Heum
of Heurnius.
Het geslacht van den Brandeler. ‘s-Gravenhage,  1879.
W. de Haas. Het geslacht Pieck.  ‘s-Gravenhage,
1880.
Oude aanteekeningen omtrent Amsterdamsohe regee-
rings&miliën.
L. 8. F .  H .  ba ron  van  Heeokeren .  He t  ge -
slacht Ulft.
Genealogie de Wolfl’ van Westerrode.
L. J. A. Braakenburg. Genealogie van het ge-
slacht Braakenburg.
H  v o n  G o e c k i n g k . Het wapen des Konings en
des Rijks. ‘sGravenhage,  1882 (‘).
The great Seal of England. (Uit The Illustrated
London News , 11 Febr. 186:)  J”;! YIN  DE W~TEBIN(I

. . .
De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, No. 296.
25 Febr. 1873 11, Waarin het artikel : svereeniging  de
Nederlandsche Heraut//.

J. A. KOOPMANS  te Nijmegen.

Geslachtregister der familie Enschedé. Haarlem, 1870.
POL

Geslachtregister der familie Dalen. Haarlem, 1X71.  Fol.
Geslachtregister der familie DurseLn. Haarlem, 1874.
Fol.
Geslachtregister  der familie Koenen. Ha.arlem, 1874. Fol,

MR. A. J. ENSCE~DÉ  te Haarlem.

-~.-~~ _

Onze Toorouders  in de Wruistochten,

(Vervolg).

Antonie van Casant , vergezelde Robbert  van Vlaanderen
op diens kruistocht H”IJ was een a.fstammeling van een’
Ierschen  koning, die in de IXe eeuw, na een gesch i l
met een der koningen van Engeland, het land uitweek,
te Rodenburg (nu Aardenburg in Zeeuwsch Vlaanderen)
aan wal kwam, en van Liederik, den forestier van Vlaanderen,
goederen te Casant (Kadzand) kreeg, a1waa.r hij een slot bouwde
en het recht ontving om munt te slaan. Bij de strooptochten
der Noormannen werd dit kasteel verwoest en zijn zoon,
toen heer van het eiland Casant, gevangen weggevoerd. Diens
oudste zoon werd door Rol10 (gest. omstreeks 930) aan

(‘1 De nommers  17 tot en met 30 zijn overdrukken uit de Heraldieke
Bibliotheek en geschonkeu  door een lid van het genootschap,

(4 NO.  8 (vergeluk  Maandblad NO. 1) , werd geschonken door denrelfden.

den koning van Frankrijk afgestaan, verwierf zijn gunst,
huwde de dochter van den hertog van Suffolk  en werd de vader
van bovengenoemden Antonie , wiens oudste zoon het slot
herbouwde.

Antonie voerde in zijn wapenschild een dwarsbalk, met drie
merletten in het schildhoofd en nam later dat van een’
door hem overwonnen Saraceensch  kampvechter aan ; zijnde
neen roode arm of mouw, de hand gevuld met cen zon of
maant!. (Zie F. Nagtglas, Zelandia  llLu&ata .I1, blz. 517 en
518 3 waar nog meerdere berichten omtrent dit geslacht
vookomen).

Gaucher 1 de Chatillon, neef (oomzegger) van Paus
Urhanus 11. Hij verbond zich op het concilie van Clermont,
in 1095, om ter kruisvaart te gaan, voldeed ook in het
volgend jaar aan deze belofte, bevond zich in de leger:
afdeeling van Etienne de Champa,gne,  graaf van Blois, zijn
leenheer, en stierf op dezen tocht. Hij was de grootvader
van den later te vermelden Renaud. Zijn wapen, zonder
breuk, is geplaatst in de fries van een der, voor de kruis-
tochten bestemde zalen, in het paleis te Versailles (Velrtailles,
Salie  de8 croisacles,  blz. 11).

Engelbert van Doornik , was een der Nederlanders, die
bij de inname van Jeruzalem het allereerst den muur aan
de zuidzijde der stad beklom. (Cesciriedenia  ckr kruietocktea
door J. M. Spomhil, 1. blz. 145 , noot).

Ludolf van Doornik, eveneens met Engelbert vermeld
als een der allereersten , die den muur van Jeruzalem he-
klommen. (Idem).

Tjepke Forteman, vergezelde de beide Lpaucama’s op
hun’ tocht naar het Heilige land en sneuvelde bij het beleg
van Nicea in Mei of Juni 1097. Met hem stierf het oude
Friesche geslacht van dien naam uit. (v. L. en ii., Merkw.
Kasteelen II Serie, 1 DI. ; Kok, Yaderl.  Woordenboek; tpin-
~emiur  en Sckotanw,  Kroqk)  .

Ygo  Galama, uit eene oude familie der potestaten van
Friesland gesproten, ging met de Lyaucama’s ter kruisvaart
en keerde met hen naar zijn vaderland terug in 1106.
(v, L. en II., Herkw.  Kaateelen. 11 serie, 1 D l ) .

(Wordt vervoZgd.)

J.  C.  V A N  D E R  MUEGEN.

Grafzerken te Hulst,
Jkvr. Clara van Lamszwaerde (sic) werd 2 Sept. 1571

in de kerk van Hulst ter ruste gelegd en daarmede  naar
alle waarschijnlijkheid het familiegraf in de benedenkerk
gesloten.

Uit haar eerste huwelijk met den watergraaf Jan van
Steeland, waren hare kinderen haar reeds lang geleden
voorgegaa,n  , volgens een grafsteen nog in gemelde kerk
aanwezig:

I,Hierleytbegravg  Jan VA Steelant,diestarfA”  XVCXXXVIII
“den IllL in Meeril (sic) en Gregoria Cauwe ~$1 gheselnede
Ijdie  starf aiío XVC.. . . . eñ Elisabeth VR Steela Jqs, die
nstarf 28 Sept. 1529 eñ Franc vä Sté . . . . . die starf
2 dec. . . . LII . . . . ./d

En uit haar 2, huw. met Jan de Neve waren haar geen
kinderen geboren.

Haar kleinzoon Louis van Steeland was kanonik  der
Tl V. kerk van Breda, hare kleindochter Jacomina van
Steeland gehuwd met Pieter Clippel en haar jongste
zoon Markus van Steeland met Jkvr. Anna van Rogen,
was rentmeester-generaal in ‘t kwartier van Breda voor den
prins van Oranje.



1 - 7 -

Louis van Steeland deed bij  acte van 28 Nov. 1572
afstand van zijn gerecht derde deel in de nsuccessie  van
erfve ende rente, mits@ de hu$inghe  daer Clara van L.
huerl grootmoedere vut verstorven es).

In den nagelaten  boedel van hunne grootmoeder Clara
van L. wordt genoemd, ween  zelveren waterpot met afgaeñ
dexele (deksel) draghen de wapene van Lamszwaerde , wegheñ
IL marck en  XTI ijnghelir.

In de kerk van Hulst, bevinden zich nog twee graf-
steenen van het eertijds voornaam geslacht Steeland:

Op den eenen staat:
nHier l ey t  begravë  Herman  vä Steelñdt, die starl

,,M VCXXXVT.11  XXI Sep t  ende J o n c f r o u w  Jacquelina
,,Yonaes  syn huisvr, sterft 1111  . . . . . XVC./~

en op den anderen:
//Hier leet begrave Joos van Steelants sterft A” 1538 28

Merte en Elisabeth Mertens sijne huijsvrouw, sterf 1552
17 Jan ‘8 (‘)

Bet wapen van Steeland op de twee eerste steenen  is
gebroken met eene ster, in den rechter bovenhoek ; Herman
was zoon en Jan kleinzoon van Jan van Steeland Heer
van Tenregen  en van Catharina de Neve.

Jacoba Donaes, barones de Part,  overleed 4 Nov. 1541
en was dochter van Lieven en van Maris Sicleers.

Het wapen van Clippel  is sprekend: ,Idrle k lokken
waarvan de klepels te zien zijn.// - Dit zal wel een be-
roepsnaam zijn

De gedeeltelijk met banken bedekte grafsteen van A.
Cauye,  doet me, hoewe;  niet duidelijk, zien, dat zijn
wapen is: een keper vergezeld van drie vogeltjes (kouweu).
Helmteeken een vogeltje, ‘k meen opvliegend.

Fm. CALAND.
_

Nederlands&-Indische zegels en stedewapens.
Onder de rubriek ,lzegels  eti wapens//  wordt op de blz. 642

en 643 van het 2e deel van het Repertorium op de Kolo-
niale I;itterattiw door J. C. HOOYKAAS.  Amst., 1880, het
navolgende aangetroffen.

Naauwkeurige afbeelding door J. H. Hingman,  beambte
bij ‘s Rldks Archief te ‘s Hage,  van het zegel op den brief,
anno 1601 (P)  aan Prins Maurits door den Sultan van Atchin
gesteld. wap. Bat. Gezantschap 1602 in Rott. 1862. 131. 86.

Beschrijving van het wapen van Batavia, zooals het is
vastgesteld bij besluit, 15 Augustus 1620. VAN DYK,
dledeecleel.  Amst. 1859. Bl. 60. Noot.

Beschrijving van het wapen en zegel van Hatavia, vast-
gesteld bij resolutie van J. P. Koen; 15 Aug. 1620.
Officieele tekst. I! v. N 1. 6e j. le d. Batavia. 1844. Bl. 168

Oorsprong van het wapen van Batavia ; donr E. NETSCHER .
Tekst van een extract uit de resolutie des kasteels Batavia,
dd.  15 Aug 1620. fijdp. Incl. T. L. P.kmde IY. N. S! 1.
1855. Bl. 284.

Beschrijving van het wapen der stad Batavia. 1~d.  Ach.
2e j. 11 1830. Bl. 88.

Beschrijving door Dr. F. EPP van het wapen van Ban-
joewangie T. v. íV. 1. 1849. Pe cl. Bl. 261.

De oorsprong van het stedelijk wapen tra.n  Samarang;

(‘) In de kerk van Goes vindt men een steen: bier legt bcgr. Mevrouw
Jo! auna Geertruijda  Gedag, huijsvrouwe van de beere  Johannes VRIL  Stee-
laud, geb. 12 Feb. 1707, overl.  14 April 1738. - Deze Johannes van
fbd8Ud  stamt  regelregt  af van Marcos  van Steeland en dm8 van Ro i j en
voornoemd. - ,

door J. HA~EMAN  JCz., dd. Jan. 1861. Beschrijving van
het wapen en het vaandel en de tekst van het besluit, dd 29
Mei 1827, N”. 20,  van den Commiss. Gen. du Bus. T&?s.
Ind T.  L.  Y.kunde  XT.  4. S. II. 1362. Bl 4.40

Afbeelding en beschrijving van den gouden zegelring
en van den gouden hoedband, door den Landvoogd van
Amboina, Herman  van Speult, aan sommige Orang Kaya’s
gegeven. Valentyn, 11. 131. 39 en 225.

__,

v. R. v. D. K.
Als aanvulling op het bovenstaande kan dienen, dat J.

Hageman JCz , op blz. ~4 D. 11 van zijne Handleiding
tot de kennis der geschiedenis van Java, enz., het wapen
van Soerabaya beschrijft: nhet wapen zn1  zijn, een krijgs-
ijman in gevaar, op een schild waarop de lotus voorkomt
ven zinspelende op den naam Soero-Boyo  ,,dapper  in gevaar.//

Ongetwijfeld is deze beschrijving door hem slechts ver-
zonnen, want op de kaart van Soerabaya, in 1866 door
J. W. A. Roesner aldaar uitgegeven komt het voor: (/in
blauw een gouden bruinvisch,  en daaronder een kaaiman
in natuurlijke kleur, doch omgewend//.

Volgens handschriftelijke  bescheiden in het archief van
het Departement van Koloniën te ‘s-Gravenhage berustende,
blijkt, dat het wapen van Makassar is: neen vruchtdra-
gende palmboom op een terras; door den boomstam steekt
een rechte sabel (degen) in schuinsrechts geplaatste richting,
de punt omhoog.

Het wapen van Suriname is te vinden in het Aardrijka-
kundig Woordenboek van A. J. van der Aa, op het artikel
Suriname.

‘+GTm&age,  25 Febr. 1883. 8. A. V. v. 0.

De Belgische Wapenheraoten Pierre-Albert de Launay
en Jean de Laonay.

De euveldaden, op genealogisch en heraldiek gebied door
deze  beide wapenherauten bedreven, zijn op eene duidelijke
wijze uiteengezet in het merkwaardig werk van L. Gale-
sloot, getiteld : Pierre-Albert et Jean de Launay , h&auts
d’armes du duch6 de Brabant. Histoire de leurs proc&
( 1 6 4 % - 1 6 8 7 ) .  Avec notes et pièces justificatives,  entre
autres, une liste de certificats de Noblesse. Bruxelles,
1866. Bij onze studiën zijn ons nog voorgekomen de
volgende geslachten, waarvoor deze wa.penherauten  niet
alleen gewerkt hebben, maar ook stamboomen opgemaakt
en meestal foutief hebben opgesteld.

De namen der geslachten, niet in de lijst op bladz. 105
van gemeld werk voorkomende, zijn : Arschot-Schoonhoven ;
van Regen van der Grijp ; Blyleven ; Bouvy ; Braams;
van der Goes ; van t toverlant; le Leu de Wilhem  ;
van der Meulen (v. d. Muelenj ; de Mol; Ursel; van
Slingelandt en van Vogetsang.

Dezer dagen kwam voor in een prijscatalogus het hierbij
a ldus  genoemde r Diploma  als nmiles sive  epues  auratzm
#gegeven door Keizer Leopold 11 aan Abraham Franciscus
“Schenaerts van Wa.lburg, geboortig van Antwerpen, ver-
xwant aan de familiën Hont , Magnus, van der Hoock,
&talpart  van der Wiele en van Mierop,  in dato 5 Sep-
rtember  1678. Fraai geschreven op perkament (25 bladz.),
amet zeer fraai geteekend en gekleurd wapen in goud en
#kleuren, met de eigenhandige onderteekening van den Keizer.
nGebonden  in rood fluweel met het groot zegel van roode
vwas in palmhouten doos en drie bijgevoegde stukken waar-



vonder een’ eigenhandig geteekende brief van Keizer
uleopold  11 aan den Hertog de Villa Hermosa, gouver-
“nezcr  der Spaasade  Nederlandes. Het geheel is geborgen
/tin eene daartoe vervaardigde ijzeren doosld.

Dit diploma is, even als de daarbij gaande stukken,
waarvan wij een tweetal als curiositeit in den vorm van
uittreksel hierbij afdrukken, meer dan waarschijnlijk valsch,
daar de naam niet voorkomt in de Oostenrijksche adels-
archieven en ook niet in het Nobiliaire des Pays-Bas.
Wel berust er iets van de familie Schenaerts in de collectie
Valckenisse te Antwerpen.

Nadat de keizer geteekend heeft (NB.), schreef de
Launay er onder : ,,Je Soubsigné chevalier Premier Roy
,,d’armes et Herault provincial de ces Pays-Bas au titre
#de Brabant certiffie et atteste atous quil appartiendra d’avoir
na la requisition d’Abraham  François Scbenaerts  de Wal-
,,bourg licentie ésdroits tenue note de ce present dlplome im-
nperial  pour lui servir et valoir ouvil trouvera convenir
Bceque de raison. pait a Rruxelles le quatorzième may de
wl’an mi1 six eens quatre vingt, Tesmoin, etc/J.

Qret).  P, A. DE LA U N A Y.
Daaronder :
“Je soubsigne chevalier Premier offisier d’armes ordinar

,,(sic) , de ces Pays-Ras certiffie et atteste atout quil appar-
ntiendra d’avoir a la reqUeSiti(JU  (sic) d’Abraham  E‘rançoiz
nschenaerts  de Walbourg licentie esdroits tenir note dr
Ilce present diplome  imperia1 pour luy servir et valoir oui
&rouvera convenir ce que de raison. Fait a Anvers vintt
tt Se ys,,Tesmoisi~tc,,!ebr.  d e l  a n  mi1 six c e n t  q u a t r e  V I

@et).  Gurr:r,~r.r.ro  ANTONY  I 6 8 1.
Hierbij  een kort uittreksel der twee latijnsche brieven, dit

bij het diploma aanwezig zijn.
Brief van Keizer Leopold, dd Nieuwstad (Neustadt) 2i

October 1678, aan den hertog de Villa-Hermosa, gouver
neur- en kapitein-generaal van Belgie 1 tot aanbeveling val
Abraham Franciscus Schenaerts, uit een aanzienlijk Ant
werpsch geslacht geboren.

tlij heeft een jaar aan het keizerlijk hof doorgebracht
zich door trouw en talenten onderscheiden en is me
niet minder onwrikbare gehechtheid dan zijne voorouder
aan het Oostenryksche  Huis verkleefd Daar hij nu naar zij]
vaderland terugkeert, zal hij zijne diensten aan des keizer
regeering  en huis des te eerder kunnen bewijzen naa
gelang hij spoediger toegang tot den gouverneur-generaa
krijgt en daaron , wil de keizer hem van deze aanbeveling
voorzien, opdat door toegenegenheid van den gouverneur
generaal jegens hem (Schenaerts)  diens wensch spoedige
vervuld moge worden.

(get).  LEoPoLDUS. (gei). LEOPOLDUS  &rImmrmJs,

Comes  in Knigaegg.

Wij burgemeesters ,. schepenen en raad van Antwerpe:
verklaren dat voor ons verschenen zijn de heeren en meester
Henricus van Bukentop, heer van Goor en voormali
schepen dezer stad, en Aegidius Carloman Nijs , die, na de
eed afgelegd te hebben, verklaarden dat hun uit authen
tieke stukken gebleken was, dat hier voormaals in de sta
was geweest J-oannes Schenaerts, die in huwelijk was vel
bonden met Margaretha Hallart  en die overleden is 1
September 1623 en bij  de Dominikanen is begraven ; u!
welk voornoemd huwelijk twee zonen zijn voortgekomen
te weten Franciscus Schenaerts , heer van Walborch e
eerste aalmoezenier dezer stad, en Laurentius Schenaerts
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ijn broeder, die beiden in huwelijk hebben genomen twee
usters , namelijk Catharina en Antonia  Bonte, dochters
an Jacobus, burgemeester van Middelburg in Zeeland en
erwanten van Hugo, raad en syndicus van dezelfde stad,
.ie, toen genoemde stad door de kett,ers bezet was , zich
net zijne voornoemde nichten, wier vader reeds dood was,
Laar  onze stad heeft begeven, waar voornoemde Catharina
n het huwelijk trad met voornoemden Franciscus Sche-
laerts, heer van Walborch, uit welken echt drie zonen
proten, te weten Franciscus, heer van Walhorch,  Jacobus
,n Joannes Schenaerts, geestelijke van de orde van St.
1ominicus. Franciscus verwekte bij  Maria Magnus:
Lbraham,  Franciscus, Constantla,  Alexandrina en Catharina
Ichenaerts,  alle tot nog toe ongehuwd levende

De evengenoemde Jacobus, volle broeder van Franciscus,
leer van Walborch, is eenigen tijd quaestor-generaal van
leze stad geweest, vervolgens thesaurier, alsmede eerste
ralmoezenier.

Hij trad in het huwelijk met Maria Magdalena de Scott ,
lochter van Oornelis  en van Magdalena Donckers  Toen
leze Jacobus het ambt van quaestor-generaal waarnam,
verd hij in 1659 door het oproerig gepeupel zwaar met
:ene bijl aan het hoofd gewond, waarvoor hem op bevel
ran  den markies de Caracena, toenmaals gouverncur-gene-
Faal van Belgie, uit de stedelijke kas eene vergoeding is
boegelegd.

Ten teeken  der waarheid is deze met het zegel der stad
Antwerpen bekrachtigd den 31 Augustus 1673.

@et ) VAN VALCKENISSE
‘a-Gravenirage. A .  A .  VORSTERMAN  V A N  OYEN

Briefwisseling.
Jhr. v. d. D. te D. Maandblad wordt aan buitenleden

verzonden. Catalogus der boekerij verschijnt voorloopig in
Maandblad. Boeken worden op aanvraag verzonden.

Mr. A. J. Enschedé te Haarlem. Met genoegen uwe
zending ontvangen.

Genealogisch-heraldiek genootschap ,,Greif//  te Berlijn.
Aanbod in ruil te treden wordt gaarne aangenomen.

Jos H. te M. Krijgt onze bibliotheek de Maasgoicw,
dan ontvangt de redactie het Maandblad. Dit ook van toe-
passing op de P&icationa  de la Société archéologipue  ctzr
Limbowg.

G. K, Jr. te TJ. Wij zien Uwe aankondiging te gemoet.
J. A. K. te N. Te beginnen met No. 3 zal het Maand-

blad voortaan 8 bladzijden beslaan, waarbij nu en dan eene
plaat. Uwe zending goed ontvangen.

Maatschappij L. te L. Alleen de drie eerste nommers
van het Maandblad worden ter kennisgeving gezonden. Wil
de Maatschappij hare geschriften in ruil geven, zoo gaat
zending voort; nadere berichten worden te gemoet gezien.

Mej, A. C. P. V., te M. Bij lidmaatschap staat de boe-
kerij ter Uwer beschikking.

Mr. J. J. de V., te T. Op Uwe vragen kunnen wij ant-
woorden : Het Maandblad is niet in den handel. B!j de
Weener heraldieke Tentoonstelling was geen catalogus ;
wel  is liLter een overzicht uitgegeven door de ,, Adler”  en
afzonderlijk verkrijgbaar gesteld. Geen tijdschrift is ons bekend
waarin medailles, die thans geslagen worden, zijn vermeld.
Ren artikel van Professor Mol1 over de Ra,lije  van Utrecht
is mede ons niet bekend. De gerhealogie  van het geslacht van
HöevelJ of van Höllell, in 1869 te Deventer uitgegeven,
komt als familieuitgaaf zeldzaam voor; het voorbericht zal
wel dccr een lid der familie zijn opgesteld.

_
Gedrukt bij GEBR. J. & H. VAN LANQENRUYSEN,  te ‘s-Hage.



Genealogisch-heraldiek g&~o~~&Icp  ,,De Nederlandsche Leeuw.”

Dit blad verschïnt omstreeks het midden
van iedere maana onder redactie van het
bestuur en wordt Alleen aan de leden van
het
mede%

enootschap  gezonden. Brieven en
eelingen, alsook bijdragen voor het

Maandblad te zenden aan den secretaris
van het genoótschap,  den Heer 8. 8.
VORSTERMAX  VAN OYEN,  Smatrastraat  3,
te ‘s-Gravenhage.

> d

Leden te ‘s-Gravenhage betalen per
jaar, (behalve f 2.6u  entrhe)  . . f 10.00

Zij , die lid worden in 1883 en buiten
‘s-Gravenhage  w o n e n .  . . . . f 5 . 0 0

Zij, die lid worden na 31 Dec. 1883
en ook buiten ‘s-Gravenha

Advertentiën in verbana
e wonen f 6.00
met bovenge-

noemde wetenschappen, per regel f 0.20
Afzonderlijke nummers niet verkrijgbaar.

r:

No. 3. ‘s-Gravenhage,  April .

Boekwerken, enz., ontvangen voor de bibliotheek
ei het arhef,

.s7. Blustrated  London News, 25 Sept. 1882. ~~Royal
descent of Arthur duke of Wellington /I en 11 Funeral
of Lord Nelson. ‘1 (Met wapenafbeeldingen).
21 bladen bevattende 71 gekleurde wapens met helm-
teekeus,  enz. ,
slachten.

van Nederlandsche- en Belgische ge-

H. A. G. von Goeckingk. Genealogie van het geslacht
von Goeckingk. Autografie. Wiesbaden, MiBrz  1876. (1)

M. A. VAN RHEDE VAN DER KLOOT.

A. A. Vorsterman van Oyen. Notices g&réalogiqueset
historiques sur la famille Patyn. Maastricht, -1876.
8~0. (Overdruk).

Zoogenaamde valsche wapens (armoiries à enquérir) bestaan
daaruit, dat in het schild metaal op metaal of kleur o p
kleur wordt gezien.

88.

39.

40.

41.

42.

4s.

A. A. Vorsterman van Oyen. Notices g&n?alogiques  et
h&aldiques sur la famille van de Poll. Maastricht,
1876. 8vo.  (Overdruk).
8. Ft W. - Pierre Paul Rubens. Bruxelles, 1840. 8vo.

8. A. VORSTERMAN  VAN OYEN.

Verslagen van de aanwinsten der Koninklijke Bibliotheek
te ‘s-Gravenhage gedurende de jaren 1567,1869-1581.
14 stuks 8~0.

VAS DEN BIBLIOTHECAJHB  DER K ONINKLIJKE BIBLIOTEEEX.

Sprekende wapens.
(-MET EEN PLAAT).

Sprekende wapens zijn wel eens, te recht of ten onrechte,
de oudste genoemd,

Over die wapens heeft men een oud Fransch rijmpje,
aan velen onzer lezers zeker wel bekend, doch voor enkele
mogelijk nog nieuw, luidende als volgt,:

ULes  armoiries parlantes ,
r,Sont tres-bonnes ou tr$s-méchantesx

Het laatste woord van dat rijmpje zou, met het oog op
vele wapens van den tegenwoordigen tijd, wel mogen worden
opgevat in de beteekenis van : //zonder  eenige waarde// , aan-
gezien hier aan valsche wapens niet mag gedacht worden,
die, bij aldien ze door den langen duur van hun bestaan
aenigszins gesanctioneerd, of wettig verkregen zijn , onder
di$ beste kunnen gerekend worden.

(1) Ne. 4 (vergelük  &uuulblad  No. 1) , werd geschonken door denzelfden.

In verband met ons voornemen aan deze soort van wapens
een afzonderlijk artikel te wijden, zullen wij ons daarover
tot deze opmerking bepalen.

Sprekende wapens zijn zeer oud; als bewijs daarvoor
kunnen genoemd worden de wapenschilden van de konink-
rijken van Leon en Castilië, waarin respectivelijk een leeuw
en een kasteel wordt gezien.

Maar afgescheiden van dergelijke wapens, welke eerder
naamwapens zouden mogen genoemd worden, is er eene
andere categorie, waarop wij bij deze bijdrage de aandacht
willen vestigen, namelijk op die , welke geen naamwapens
kunnen genoemd worden en zonder eenigszins op den
uaam van den bezitter te zinspelen, als  het ware tot ons

.

spreken.
Ampzing gaf in zijne beschrijving van Haarlem, aldaar

in 1628 uitgegeven, aan zijn gevoel lucht, toen hij
met het hem eigen dichterlijk vuur in de navolgende
versregelen den roem der Haarlemmers, behaald door de
verovering van Damiate , en het nieuwe wapen dier stad
bezong. Hij had daarbij het oog op sprekende wapens,
behoorende tot de zooeven bedoelde categorie.
“En ‘t Nieuwe Wapen-schild  sal onsen waerden prys
nverheffen  voord en voord: ook ‘t O~sdti~t en Beuy
I/ De Moed verwint cZe Magt (1) Het YekZ  en ‘t Swaepd  getuygen
nDat Damiaet voor ons den hals heeft moeten buygen:
nDe Sterre%  da,t ons naem steyl tot de sterren gaet:
//En ‘t Kr~yuyz vermeld het eynd en oorzaek van de daed.
,,De sekerheyd hiervan behoefd men uyt geen boeken
tINoch schimmelig papier sorgvuldig  op te soeken:
,,Getuggenis  genoeg. Dit tuygd ook even seer
$30 menig Wapenschild van menig Bander-heer ,
“Van menig dapper Held: de Wapens die sy voeren,
nDe Wapens sijn ‘t die hier veel duysend tongen roeren,
aDie roepen ‘t luyds-keels uyt, die sy van desen tocht
Jl!ot hunne eren-kroon met hebben ‘t huys gebrogt.*

Wij hebben dus niet het oog op de S wassenaren (was-
sende manen) in het schild van het geslacht van Wassenaer,
noch op de 3 zuilen in dat van den huize van Zuylen,
of op de zwaluw in het schild van graaf William v a n

(1) Vicit vim virtus, de spreuk onder het wapen van Haarlem.
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Arundel  (hirondelle) , die in 1183 een kruistocht me
Richard Leeuwenhart ondernam, maar op die wapenschilden
welke iets eigenaardigs hebben en ons een historisch fei
van eenige beteekenis in herinnering behooren te brengen
met welk doel ze dan ook werden geschonken of wille,
keurig zijn aangenomen.
I Slechts weinige wapenschilden van de laatstbedoelde soorl
zijn ons bekend, doch zij zullen desniettemin voldoen&
zijn om den vindingrijken geest van onze voorouders, ook 01
het gebied van wapenkunde nader te leeren kennen, e n
zo0 nood@, te waardeeren.

OEY.

De eer om het eerst genoemd te worden, komt, zooal:
wij zien zullen, bij eene chronologische volgorde met hel
volste recht aan het wapenschild van het geslacht Oem toe.

Dit, geslacht, benevens dat van Duyck (oorspronkelijk
Duyking en ook Dukinc) en van Suys de oudste der heeren-
geslachten (Patricii) van Dordrecht, en met hen, tijdens die
stad met, muren werd omringd, aldaar op het kussen ge-
zeten (2) , voerde in zijn zilveren schild een rooden dwars-
balk, beladen met een’ half uitkomenden gouden leeuw
met, blauwe nagels, vergezeld van 15 groene zoden, 5 en
4 boven- en 3, 2 en 1 onder den balk.

De leeuw wordt zonder tong afgebeeld, omdat de leeuwen
destijds nog niet zoo onbeleefd waren de tong uit te steken. (3)

De oorsprong van dat wapen dagteekent volgens Janus
Dousa van omstreeks den jare 1058, uit den tija van den
zoogenaamden Luikschen oorlog, toen graaf Floris 1 van
Holland den overmachtigen vijand met het grootst mogelijk
succes overwon, duw  het volgen van den wijzen raad van
een bejaard lid der Hollandsche ridderschap, welke daarin
bestond, dat men v6ór  het naderen van de ontelbare vijan-
delijke legerbenden des nachts in alle stilte om Dordrecht
groote kuilen moest graven en die vervolgens met hooi,
stroo en graszoden moest bedekken. (4)

Men heeft steeds verondersteld dat van den voornoemden
ridder afkomstig is het geslacht Oem, dat sedert onheu-
gelijken  tijd onder de ridderschap van Holland is bekend
geweest en dat het op dien grond heeft, gevoerd het aan
dien stamvader tot belooning geschonken geslachtwapen,
vertoonende o. a. de bovenste helft van den Hollandschen
leeuw, met verwisseling echter van kleur, welk figuur de
graven uit het Hollandsche Huis aan hen, die hun per-
soon of den lande gewichtige diensten hadden bewezen, wel
eens tot een aandenken vereerden.

Tot devies had bovendien deze familie de op de voor-
schreven historie zinspelende woorden : nde Leeuw ia bevrijd
ohr grotse zoden.” (5)

V AN DER MERWEDE.

Een der leden van dit beroemd geslacht, waarvan de
oorsprong zich in den nacht der tijden verliest en hetwelk,
om eene toepasselijke fransche uitdrukking te bezigen, be-
hoorde tot, de #/noblesse  de race dite chevaleresque et d’dpde”,
was Daniël Dan%lsz.  van der Merwede, heer ter Merwede,
die met, Boudewijn van Vlaanderen aan een kruistocht deel-

(2)  Goudhoeven, bl. 75; Balen, Beschrijving van Dordrecht, bl. 714.
(3) Zie het belangrijk artikel van den Heer H. von Goeckiugk,

oHet wapen des Konings en des Rijks”,  voorkomende in de Herald.
Bibliotheek, Nieuwe reeks, V bl. 3.

(4) Balen, bl. 702-704, 1335, 1336.
(5) Balen, bl. 1336; v. Leeuwen, bl. 1044.

nam en met hem was bij de verovering in 1204 van By-
zanlium , of Constantinopel.

Ter herinnering aan dit, feit, waaraan behalve de roem,
vermoedelgk  eenige materieele voordeelen door het behalen
van buit zullen zijn verbonden geweest, werd het roede
veld op zijn schild, waarop een zilveren dwarsbalk was te
zien, door van der Merwede gebisanteerd van goud. (6) Hij
had het dus wel op munt gemund van het uitmuntend
goud. (7)

Dat toen juist 15 gouden schijven (bisans genoemd naar
den naam der gouden, en zilveren munten te Byzantium
geslagen), zich op Merwecle’s schild vertoonden, was waar-
schijnlijk alleen een gevol
der toenmalige schilden,

g van den eigenaardigen vorm

toeliepen.
welke aan het, ondereinde spits

Op het aantal voorwerpen in een zoogenaamd bezaaid
schild, behoeft derhalve niet, zoo nauwkeurig te worden ge-
let; hier waren er 5 en 4 boven- en 3, 2 en 1 onder
den balk.

Een der nazaten van den voornoemden van der Merwede,
mede genaamd Daniël van der Merwede, ridder, heer van
de Merwede en Wieldreoht, die in 1341 door Willem IV,
graaf van Holland, werd verheven tot baron van de Mer-
wede, welke baronnie hij van dien graaf tot een onver-
sterfelijk erfleen ontving, en die in October 1345 tegen de
Friezen sneuvelde, wordt in een handschrift van den jare
1409 vermeld ; terwijl daarbij van zijn wapenschild volgen-
derwijs wordt gewag gemaakt:

//Den Vijftien zuldi dus verstaen,
aHi droech van Keel, duergaen
//Een Faes van Zilver, Gebisanteert,
OVan goude soe wast Geblaseneert.” (8)

Opmerkelijk is het dat ook in Prankrijk  op vele oude
;eslaohtwapens  bisans voorkomen, welke wapens mede uit
jen tijd der kruistochten dagteekenen.

Mare de Vulson, de schrijver van een der meest, degelijke
werken over wapenkunde, bericht  over de bedoelde wapens
let navolgende:

,/Ces pieces d’or et d’argent rondes et plates lesquelles
vplusleurs  portent  dans l’esou de leurs armes,  ont esté nom-
rmQs bezans , depuis le temps que nos Paladins François
vont voyagé en la Terre Sainte, pource que la monnoye
rde la ville de Bisance (qui depuis fut, nommée Constan-
rtinople) estoit de mesme nom; lesquelles figures  ils mirent
vsur leurs escus, pour faire connoistre B la posterité qu’ils
lavoient  passé la mer, pour aller ceuillir  les lauriers de la
“Palestine,  apres les avoir arrousez  de leur sang.”  (9)

WISSE.

Wisse, o f  Wisze, is de naam van een der tien oude
ceslachten  van Haarlem, op wier wapenschilden Ampzing,
&jkens zijne beschrijving van die &ad, een lofdicht heeft
remaakt.

Ten aanzien van den oorsprong van den naam Wisse zou
nogen verondersteld worden, dat een van de haarlemsche
)oogschutters  , die tegenwoordig waren bij de belegering
ran Damiate in 1219, steeds zoo zeker (wis) van zijn schot,
vas en bij die beroemde onderneming met pijl en boog
,oo vele wonderen verrigtte, dat hij den bijnaam van Wisse

(6) Balen, bl. 1106; van Leeuwen, bl. 1006.

[i] Ba;::’ l?‘l%*  v Leeuwen bl 1007
(9) La Sc’ie&e Heroi&e,  par darc* de V;lson, sieur de la Co-

3mbiere.  Paris 1644. 65.



.

verkreeg, Hoe zulks ook zij, op de getuigenis van Ampzing
mag als zeker worden aangenomen, dat Wisse ná de in-
neming van Damiate hoogst waarschijnlijk behalve met den
ridderslag, met een wapen, vertoonende drie zilveren pijlen
op een rood veld werd vereerd (10) , en dat die gelukkige
dnarmede gezond en wel Qiomfantelijk  te Haarlem is terug-
gekeerd.

VAN GROENEVELT .

Een spruit van het eerbiedwaardig geslacht van Wassenaer,
genaamd Arent van Wassenaer  , ridder, die in 1261 over-
leed en de vijfde zoon was van Dirck van Wassenaer,
burggraaf van Leiden, en van Barta van Teylingen, ver-
kreeg voor zijn erfdeel 7.5 morgen lands gelegen in Delf-
land, waarmede hij in 1228 werd verlijd. Toen hij zich
dáár metterwoon wilde vestigen, liet hij ten westen van het
dorp ‘t Woud, gelegen bij  de stad Delft, in het midden van
de weilanden (groene velden) eene ridderhofstad bouwen en
noemde zich van toen af heer van Groenevelt, gelijktijdig
tot wapen aannemende de drie voorvaderlijke wassenaren
van zilver, doch op een groen, instede van op een rood veld

Hij was de eerste van dit krijgshaftig geslacht, dat uit-
stierf met Arent van Groenevelt, door Don Jan van Oosten-
rijk ridder geslagen, baljuw van St. Amand, kolonel,
gouverneur van Sluis en daarna van Nijmegen, en in den
ouderdom van 75 jaren op 28 Augustus 1616 te Dordrecht
overleden, als weduwnaar zonder kinderen van Jenne van
Baudwijn, vrouwe van Arondaux, die in 1601 te Nijmegen
was overleden. Zijne zuster Maria van Groenevelt was de
echtgenoote  van den dapperen kapitein Charles de Hérau-
gières, gouverneur van Breda, zoo  bekend door de inneming
van die stad door middel van een turfschip (11).

Vaw DER M A D E.

Het wapen van dit geslacht, waarvan het stamhuis aan
de westzijde van de stad Delft was gelegen (12)) was naar
gissing oorspronkelijk slechts een gebogen zwarte bande op
een zilveren veld, waarin verwantschap zou kunnen gezien
worden met het delftsche geslacht van der Burch, dat ook
een gebogen bande, doch rood op een gouden veld, voerde.

In verband met het reeds aangevoerde betrekkelijk schilden
met bisans mogen wij gissen, dat almede een lid van het
geslacht van der Made aan de verovering van Byzantium
heeft deel genomen, en dat hij bij die gelegenheid de ge-
bogen bande in zijn schild met drie gouden bisans heeft
beladen.

De zeer vermogende Bartholomeus van der Made, die
omstreeks het jaar 1240 de oude of St. Bartholomeus kerk
te Delft heeft gesticht en als de eerste patroon van die
kerk wordt vermeld, voerde althans reeds de voormelde
bisans in zijn schild.

Toen die kerk werd verbouwd en vergroot, veranderde
zij, volgens het oude gebruik (13) van patroon, en verkreeg
zij den naam van St. Hypolitus kerk.

S~CAT,LEQANUE.

Ook aan het wapenschild van dit geslacht, zoo  bekend
geworden door den vermaarden schrijver van “de Nieuwe

(10) Beschrijving van Haarlem door Ds. S. Ampzing 1623; van
Leeuwen, Bat. 111. 1211.

(11) S. van Leeuwen, bl. 1152, 1153,  1287.
(12) Beschrijving van Delft in folio, 1729, bl. 135 ; 436, van

Leeuwen., bl. 1290.
(13) Hlstoire  de

1855, bl. 189.
Bruges, Brug. 1850, bl. 147; Dietsche Warande,

Cronyk van Zeeland,,, den rechtsgeleerde M. Smallega.nge  ,
mag om de hoogst eigenaardige zinspeling van het devies
cp het overigens eenvoudig wapen, wel eenige aandacht
worden geschonken.

De eerste van dien naam was Willem van Smallegange,
wiens vader in het jaar 1296 sneuvelde en die tot wapen
aannam een horizont,aal  in drieën verdeeld schild van blauw,
zwart en zilver, beladen met S gouden sterren, 2 op het
blauw en 1 op het zwart.

De voornoemde historieschrijver verhaalt ons, op blz. 740
van zijn werk omtrent zijn devies het navolgende : ,,Wanneer
Ijik jongelink zijnde door Vrankrijk reisde, was er tot
ndngiers  seker Professor in de Historien, die mij voor
&elmeester  diende, van wien ik de gronden der Fransche
sen Italiaensche Tael heb geleert  : dese eerstmael mijn Wapen
nsiende  , seide : H e  !  c e s  Armoiries  parlent  bien. I k  d a e r
rIover  schier misnoegt, denkkende, dat hij mijne drmoi&
nwilde  parlantes  maken, daer die voor de geringste gerekent
nworden; sag hem met eenen den vinger op het silver setten,
nseggende, Candor;  en voorts op het Sable met de goude
&terre, se ide  hij noch, Qui Tenebris  E’ulget; en tot het
nAzur en twee goude Sterren boven voortgaende , Dat Sidera
I, C_l?lo : ‘t welk soodanig is, als of men wilde seggen, Ue
/&verheLeit o?e.s gemoeds,  of Deugt in tegenspoed blypekkede
tIgeeft  Sterren aen den hemel:  welke spreuk my seer aen-
ngenaem viel , en hopende dat de waerheit daer van noch
,,in mijn leven mogt blijkken, heb ik die altijt voor mijn
nGeslacht willen bewaren.u

GODIN.

Smallegange, die in zijne &ronyk van Zeeland//  de gere-
gelde genealogie van de familie Godin laat aa.nvangeu  met
Jan Godin, schildknaap, overleden in 1359, verhaalt ons
dat de laatstgenoemde afkomstig was van een zoon van
Adam
erfelijk

van Hordaing, genaamd Godin, die wegens zijn
ambt van schenker van Oostervant de eerste is

geweest, die in zijn azuren schild neen gedekte gouden
kop// zou gevoerd hebben (14).

Aan het verhaal, dat de voormelde gouden kop zou zin-
spelen op het ambt van schenker van Oostervant, moet niet
al te veel waarde worden gehecht, vermits wel eens is
gebleken,
opluistering

dat dergelijke sprookjes uit den ouden tijd tot
eener genealogie werden verzonnen, wanneer

de dikwijls hoogst eenvoudige oorsprong van een geslacht-
wapen in de vergetelheid was geraakt.

Wanneer wij echter in die II gedekte gouden kop H een
beker zien voor het misbrood  of de hostie, eene zinspeling
op den naam Godin (Go&in)  , dan laat zich het zao zeld-
zaam wapenschild van dit edel geslacht zeer goed ver-
klaren.

DOORNIK.

Het wapenschild van Willem Claesz. Doornik, die den
21 April 1477 veertig-raad der stad Leiden werd en in
1489 stierf, fluistert ons als het ware toe, dat hij die dit
wapen het eerst aldus heeft gevoerd, een bedevaart deed
naar St. Jacob de Compostella in Spanje, mogelijk wel
npour acquit de conscience/l.

Wij zien namelijk ter herinnering aan dien tocht, over-
eenkomstig het toenmalig gebruik (15),  op den rooden dwars-

114) Smallegange, bl. 432.
15)

bl. 34.
De Lange van Wijngaerden  , Beschrijving van Gouda, 1
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balk, welke het gouden veld doorsnijdt, een St. Jaoobs-
schelp van dat edel metaal prijken (16).

VAN D U Y V E N B O D E.

De oorsprong van het in 1578 aan den stamvader van
dit geslacht geschonken wapenschild, werd in het eerste
nummer van dit maandblad medegedeeld.

De beide roede sleutels, genaamd de .sleutels van St.
Pieter, zijn die van het wapen der stad Leiden; terwijl
de vier blauwe duiven de oorzaak van de daad en de zelf-
opofferende vaderlandsliefde van den begiftigde vermelden.

Toen Willem Cornelisz. Speelman bij den nieuwen ge-
slachtsnaam van Duyvenbode het voorschreven wapenschild
verkreeg, was hij vermoedelijk reeds in het bezit van een
wapen, omdat wij eene afbeelding hebben aangetroffen van
een gedenksteen, die reeds in 1578 in de Pieterskerk te
Leiden boven het familiegraf der Duyvenbode’s zou zijn
geplaatst, voorstellende het oude en het nieuwe wapen
onder één helm , met een duif met ontplooide vlucht tot
helmteeken, waarboven stond geschreven : 11Door  God ge-
wrocht Die vz Dkueboede  157811;  terwijl onder de beide
schilden te lezen was :

//Doe God tot boden duiven schikte,
,,ontset voor Leyclens stad aanbliktel/.

Dat de toenmalige regeering van de meergenoemde stad,
luidens den naam- en wapenbrief, om het nieuwe wapenschild
een krans van eikenbladeren liet afbeelden, was zeer juist
gezien, omdat van het verleenen van adeldom, waartoe die
regeering niet bevoegd was, geen sprake was.

Vele wapenschilden van den tegenwoordigen tijd zouden
zeker zonder helm en andere , alleen aan ‘de edelen of aan
nakomelingen van ridders toekomende kenteekenen , worden
afgebeeld, wanneer belanghebbenden konden besluiten naar
hun recht om die te voeren een onderzoek in te stellen.

VAN RERQEJ.

Tijdens het beleg van Ostende (1601-1604) stierf tf
Dordrecht Adriaen Joostn. van Bergen, burger, woonachtig
aldaar in het huis genaamd nde Wijnberg,, tegenover dc
Pelserbrug. Zijne vrouw was Janneken Kotermans, dochtei
van Jacob Kotermans , brouwer in //de Moriaan,, te Breda (17).

De genoemde van Bergen was een van de drie turf.
schippers van dien naam , die met hun schip op 4 Maarí
1590 de stad Breda bij verrassing hielpen innemen, welk
heldenstuk, zooals bekend is, plaats had onder het beleid
van den reeds genoemden Charles de Héraugières.

Te dier zake werd aan Adriaen Jansz. van Bergen, uil
aanmerking dat hij bovendien vroeger in 1573 een aanslag
op Geertruiclenberg had bevorderd, door de Staten-Generaal
toegekend eene 1ijfrent.e  van f 300 ‘s jaars, f 500 grati-
ficatie, benevens f 1000 uit de zoogenaamde Brabantsche
brandschattinaen
van Joost vaDn Her$ii

neven Willem en Adriaen, zonen
ontvingen ieder eene lijfrente van

f 150 ‘s jaars, benevens f 200 gratificatie (18).
Niet algemeen zal het hekend zijn, dat de familie van

Bergen sedert dien tijd een wapen heeft gevoerd, vertoonendr
in het bovenste deel drie rood  getongde en genagelde
zwarte leeuwen op een gouden veld en in het onderstt
derde deel een turfschip in natuurlijke kleur, drijvende
afgebeeld.

(16)Wapenkaart der Veertig raden vanLeyden door v.Ryckhuysen
2’7) Balen, bl. 868.
18) G. van Loon, Ned. Historie penningen 1 bl. 409.

Men moet derhalve aannemen, dat aan die drie vader-
Iancllievende waaghalzen, ter zake van hun aandeel in
le bovengenoemde beroemde onderneming waarschijnlijk
loor de stedelijke regeering van Breda tot een blijvend
Landenken voor hun geslacht, een wapen is vereerd geworden,
:n dat de drie zwarte leeuwen, welke men boven het
Bredasche turfschip ziet staan, sTellig  moeten zinspelen op
le drie heldhaftige turfschippers, die getoond hadden leeu-
nenmoed te bezitten.

DYCKMEESTER .

Het wapen van dit geslacht uit de stad Tiel (lg), een
ier weinige die den naam van een ambt voeren, is luidens
:ene eigenhandige aanteekening van den stamvader Herman
Dyck-Miester,  dd. 26 October 1657, een zwarte ossekop
net witt.e  hoorns, waaraan gouden punten, op een horizontaal
loor midden gedeeld schild van blauw en groen.

De eigenaardigheid van dit wapen, dat tot de categorie
3er zoogenanmde valsche wapens behoort, ligt in de bijzon-
lerheid,  dat met den ossekop en het blauwe en groene
veld zijn bedoeld het vee, het water en het weiland, waar-
over de dijkmeester behoort te waken.

VAN  DEN SANTHEUVEL.

Dit aanzienlijk geslacht, behoorende tot den Nederland-
schen adel, wordt met den naam van de Sant-Huevel
vermeld onder de familiën die in 1677 een eigen graf
hadden in de groote kerk te Dordrecht (20). Het voert
drie zilveren konijnen op een groen veld.

Behalve eene zeeuwsche familie genaamd van Rosenburg,
waartoe heeft behoord Wilhem Pietersen in Rosenburg ,
Ao.  1567 burgemeester van Middelburg (21)) die hetzelfde
wapen voerde, zijn ons geene Nederlandsche geslachten
bekend, die een dergelijk wapen voeren.

Bij de gedachte aan het spreekwoord shij doet zijne zaken
als een oud konij,n/l, is dat dier wel waardig om in een
wapenschild te schitteren, vooral hier te lande, omdat het
de oudste bewoner of eigenaar op vier pooten der duinen
is, en bekend staat steeds buitengewoon zorg te dragen
voor de aanwezigheid van nieuwe generatiën  van zijne, tot
heden, niet beschreven genealogie (22).

Van een der 24 ridders van de Ronde Tafel, en wel die
luidens de fabelachtige historie dier dolende heeren den
naam van Courant de Roche Dure ZOU hebben gedragen,
wordt verhaald, dat hij in zijn zwart schild drie zilveren
konijnen (2 en 1) met roode nagels voerde, de bovenste
tegenover elkander (23).

Het wapen van van den Santheuvel kan derhalve als
zeer zeldzaam en eigenaardig worden aangemerkt, bovenal
wanneer wij nog zouden mogen gissen, dat hij , die het
verkreeg of aannam, zijn woonplaats had bij een zandheuvel,
gelegen in eene vlakke landstreek.

Wij meenen deze bijdrage niet te mogen eindigen, zonder
te wijzen op het reeds aangehaald werk van Vulson de la
Colombicre  , die zeer zeker een professor in de heraldiek mag
genoemd worden en zich door sijn arbeid als het ware
een monument heeft gesticht.

(19) Herald. Bibliotheek, Nieuwe reeks 1, bl. 174.
20)

i

Balen, bl. 110.
21) Smallegange, bl. 432.
22) A. Pars. Katwijksche Oudheden, bl. 217.
23) La Science Hkroiuue  r>ar  M. Vulson de la ColombiOre.
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Dat werk bevat zoo veel schcons  en. leerzaams. en geeft
zulke groote denkbeelden van de studie en geleerdheid van
den schrijver op dat gebied, dat wij den beoefenaar van
de wapenkunde wel mogen aanraden zijn weetlust aan
die bron te bevredigen.

M. A. VAN R HEDE VAN DER KLOOT,

Geslacht de Ronck.

In de groote of Ste Geertruidakerk van Bergen op Zoom,
hoeveel zij ook geleden heeft door de belegecng van 1747,
is nog menig gedenksteen aanwezig; dàar spreekt men nog
van voorbijgegane geslachten, die eenmaal stad en land regeer-
den en waarvan men te vergeefs elders in de stad nog eenig
spoor zoekt.

Onder al die gedenkteekenen trok mijne opmerkzaamheid
een stuk grafsteens, waarop het volgende te lezen staat:

#Hier  leet begravë Davit de Rouck, sterf . . . . . dach
Augusti.” Van de twee wapens is het een uitgesleten, het
ander vertoont : !,een keper, in het schildhoofd vergezeld
van drie achter elkander geplaatste vogeltjes (merletten)“,
zijnde het wapen van het geslacht de Rouck. Hieronder
is een band of lint uitgebeiteld, waarop staat: NL. de Rouck
1603 obiit . . . . C. vän Borcht 1615 . . . . .”

Was eertijds het geslacht de Rouck talrijk vertegenwoor-
digd, aanzienlijk en voornaam, zaten eeuwen geleden ver-
scheidene leden er van op het eergestoelte te Bergen 01
Zoom, dat stuk steen, versierd op de beide nog gespaardc
hoeken met den arend en den engel, di% stuk steen, ‘h
herhaal het, is het eenige wat den tegenwoordigen bewonei
aan den naam en de daden van dat geslacht herinnert.

In ons Maandblad wil ik daarom eenige leden er van ~~11
meer doen kennen en de annteekeningen, uit de archiever
van hunne voormalige woonplaats Bergen op Zoom opge.
teekend,  in zijne kolommen plaatsen.

Lambertus de Rouck, wiens naam wij op het lint ge,
lezen hebben, was geboren te Antwerpen; zoon van Antonic
de Rouck, griffier der tresorierskamer van Antwerpen, is naa
Bergen 01’ Zoom gekomen òf om godsdienstverandering 0
uit reden een tak zijner familie daar woonde; in het trouw
boek vau Bergen op Zoom vind ik hem 17 Sept. 158:
(ondertr. 30 Aug.) geh. met Catharina van der Burcht
dochter van Jan van der Burcht van Brussel.

Urt dit huw. komen in de doopboeken twee zoons voor
Thomas de Rouck en Anthonie de Rouck, gedoopt del
2 Nov. 1593.

Thomas de Rouck werd ge& den 21 Jan. 1592, heb
bende voor doopgetuigen of peters, zoo als men toen noi
wel zal gezegd hebben, Dirk van Cleemont, Jacques  va:
der Veke en Marinus van der Weelde. Hij werd rentmeeste
en burgemeester zijner geboortestad en IS de schrijver va!
den ons allen bekenden ,,Nederla,ndschen  wapenherauld
oft,e tractaet  va,n wapenen en politycken adel”, gedrukt i:
1645 te Amsterdam, bij Jan Janssen. De opdracht ~~acn de:
tIEdelen ende Welgheleerden Jonckheer  Constantijn va
,,Mechelen,  Schilt-Knaep , mijnen Neve ende bloedverwsnl
qnobilis  à proavis, nobilis à studiis”, is door hem geteeken
te B. o. Z. den 14 November 1644. In 1673 werd he
werk nogmaals in omloop gebracht onder een, nieuwen titel
nAdelyk  tooneel, of Historische, Bescbrijvinge,  van allerle
“Trappen  van Adeldom, en Ridderlijke Ordens, met bas
,/Oorspronk. Mitsgaders Der zelfder Wapen-Schilden, e
&oestel  , in Koningrijken, Gemeene-besten , Steden en VO

“keren. van oude tijden af tot deze Eeuw toe in georuik
I/
I/
n
Y

geweest zijnde. Mef meer als hondert en vijftigh zogH0ut.e
als Kopere-Figuren. Beschreven door Tl1oma.s  de Rouk (sic).
‘t Amsterdam. Bij Hendrik en Dirk Boom Boekverkoopers.
Anno 1673.” Hij liet nog eenige handschriften na, die
>t heden op uitgave wachten. (1)

Hij overleed te Bergen op Zoom den 5 September 1660
n werd in de kerk ter ruste gelegd, denkelijk wel in het
;raf waarop het nog aanwezi,0‘ stuk steen zal gelegen hebben.

Bij zijne vrouw Cornelia van Oosten, jonge dochter van
3. v. 0. (2), met wie hij den 25 Juni 1623 in het hu-
rehjk getreden was, verwekte hij tien kinderen, die te
3. o. Z. in de doopregisters staan aangeteekend:

1. Catharina de Rouck, den 27 Maart 1624 (get. Jan
Lntoniezn de Rouck.)

1

1

,

,

2. David de Rouck. den 4 Maart 1625.
3. Sare de Rouck, den 22 Januari 1627 (get. Willem

Iouck oud-wethouder van B. o. Z,)
4. Petrus de Rouck, den 12 November 1628.
5. Petronella de Rouck, den 5 Januari 1631.
6. Willem de Rouck, den 22 December 1632.
7. Josinn de Rouck, den 12 April 1634 (get. Mr. Abraham

7an Oosten.)
8. Arnoldina de Rouck, den 21 Mei 1636.
9. Mabilia de Rouck, den 19 Februari 1640.
10. Pelice de Rouck, den 14 Januari 1642.

Door gemis*  van familiepapieren en begraafregisters kan ik
van die kinderen niet veel met zekerheid mededeelen.

Wie durft beslissen dat Josine de Rouck, bij wie de
woorden jonge dochter van B. o. Z. worden gemist, den
7 Augustus 1668 te B, o. Z. geh. met Antonie Reyuhaut
van der Mast, auditeur militair, oud-wethouder , griflïer van
len leenhove no. 7 van hierboven is, als hij weet dat
tok aldaar den 22 Jan. 1687 ondertrouw deed Josina de
Rouck wed. Johannes Daems met Sturgius van Loo j. m.
van Genderen in Gelderland. We hebben immers hier twee
dames met denzelfden naam; wordt er slechts van eene ge-
sproken , dan is zij drie malen gehuwd, maar zulks bepaald
te zeggen durf ik niet (3).

Mabilia de Rouck j. d. van B. o. Z., ongetijfeld  no. 9,
deed in hare geboortestad den 2 Febr. 1675 , ondertrouw
met Johan Heeren j. m. in die zelfde stad geboren, vaan-

(1) In Juni 1868 werd te Utrecht bij J. L. Beijers verkocht:
%Thomas de Rouck. Nederlands Wapen-Boeck, Derde deel der
Neder]. Herauld ofte Den Nederlantschen Adel.” Nog een zijner hand-
schriften moet tot titel voeren: ))De Verwerringe ende confusie
onder den Nederlandtschen Adel, in ‘t opnemen van verscheijden
stamnamen ende bijsondere wapenschilden, naer hun partagie oft
andersints.”

Zie over Thomas de Rouck : uDe geslacht-, wapen- en zegelkunde
door A. h. Vorsterman van Oven. in de werken van het N.-Bra-
b a n t s c h  Germotschap 1881. ” ’

(2) Gedoopt 7 Mei 1600 ; dochter van rentmeester David van Oosten,
die bij zijne vrouw Sara Heeren te B. o. Z. nog vijf kinderen
had; M ayken v. 0. ged. 27 Jan. 1599; Abraham v. 0. geb. 29
Nov. 1602; Petronella v. 0. ged. 29 Dec. 1604, eerst de vrouw
van Corn. Bollaert, later van Jacob Vleug& ingenieur in dienst
in H. Ho smog ; Hoybrecht van 0. ged. 30 Mei 1607,  en Lucia
van 0. ged. 26 Sept. 1610.

(3) Nemen wij aan dat Josina de Rouck, die 22 Jan. 1687
huwde met Sturgius van Loo, n o. 7 van de kinders van Thomas is,
dan was zij 52 jaren. - Sturgius was stellig veel jonger want
ik vind hem te B. o. Z. nog tweemaal in ondertr. opgenomen.
Storrius van Loo wed. van Genderen, majoor, 12 Febr. 1694 met
Maria van Ferny wed. Abrah. van Grevenbroeck, en Storrius van
Loo wed. uit Gelderland. 23 Juni 1703 met Wilhelmina Catharina
van der Mast 1. d. van B. o. Z., dr. van notaris Charles v. d.
Mast en van Geertruida van Westendorp.



drin, in 1676 luitenant, credoopt  den 24 Juni 1640. u i t
HuTrecht  Heeren  en L&&,ia de Badous ; als doopgetuige
stond de buramr. Francois Vroetschan.

1

Bij Sara de Rouck no. 3, doet zich weer de dubbele moei-
lijkheid op, dat een jaar later te B. o. Z. nog eene Sara
de Rouck gedoopt werd.

Te gelijk met Thomas de Rouck leefde te B. o. Z. Mr.
Johannes Anthonieszoon de Rouck (4) en was aldaar ook
rentmeester; hij huwde er den 21 Januari 1626 (ondertr.
3 Jan.) als j. m. met Cornelia van de Perre j. d.., gedoopt
te B. o. Z. 7 Mei 1600,  uit den grifier  Jerommus  van
de Perre  en Sara Jans.

Uit hun huw. vindt men in de doopregisters de volgende
kinderen :

A. Lambertus de Rouck, den 27 ‘Dec. 1626 (get. Thomas
de R.ouck  , wethr ; Elizabeth van de Perre, moei.)

Hij werd 20 Febr. 164il  student te Leiden.
B. Sara de Rouck, den 6 Aug. 1628.
C. Hieronymus de Rouck, den 27 Nov. 1630 (get. Anna

van de Perre wed. P. Heybeke)
D. Robbert  de Rouck, den 3 Oct. 1633.
E. Willem de Rouck, den 23 Juni 1637.
F. Catharina de Rouck, den 20 Nov. 1641.
Een der twee nichten Sara de Rouck was geh. met

Bastiaan Lieferinck en had bij hem te B. o. Z. de vol-
gende kinderen :

Maria Catharina L. ged 31 Dec. 1651.
Petronelle L. ged. 23 Jan 1658.
Constantia L, ged. 16 Juli 1660.
TJeonora  L, ged. 20 Mei 1663.
Constantia L, ged. 17 Sept. 1666.
Johannes L, ged. 25 Ja,n. 1668.
Zoo is het ook met de beide neven Willem de Roück;  van

een hunner wordt in Navorscher XVIl bl. 342 gesproken,
als geschilderd te hebben het portret van den ljergen op
Zoomschen predikant Tdambertus  de Rijke (geb. te Utrecht) ;
maar van wien? Doordien op het portret een vers voorkomt
van L. de Rouck , die m. i. niemand anders wezen kan dan A ,
broeder van Willem, zou ik vermoeden, dat de schilder Willem
de Rouck, E is en niet N”. 6 .

Van de twee andere zoons van Thomas de Rouck heb
ik geen spoor gevonden, zoodat vermoedelijk zijne manlijke
afstammelingen reeds in zijne kinderen schijnen ten grave
te zijn gedaald

Mr. Lambertus de Rouck , (A) , advokaat te - en wethouder
van B o. Z , doctor in de beide rechten, deed 16 Jan. 1655
in zijne geboorteplaats ondertrouw, huwde te Halsteren met
Josina van Reynegom en verwekte bij haar twee zonen:

Johannes Antonie de Rouck, gedoopt 10 Nov. 1655.
Rogiers de Rouck. gedoopt 16 Jan. 1657. (getuigen

Helena van Cromstrijen  , vrouw van Gerard Houckgeest.)
Hieronymus de Rouck (C), huwde te B. o. Z. 10 Sept.

1658 met Anna Cornelia van der Mast, gedoopt aldaar 4
Juli 1634, uit Hugo van der Mast en Wilhelmina% Grauen
(‘s Grauwen). Hunne kinderen werden gedoopt te B. o. Z. :

Johannes Antonie de Rouck , den 1 Juli 1659.

(4) Hii werd als Bergen  ou Zoomnaar  student te Leiden 16
Oct.’ 1615 oud 31 jaren,dus  Gas aldaar geb. ongeveer 1584 -
Dodrdien ik ergens gevonden heb dat de grootvader van Thomas
de Rouck, Antonie de R. genaamd was, komt de vraag op: l kan
Lambertus de R (vader van Thomas) niet een ongeveer twintie
jaar oudere broed& zijn van Mr. Johánnes  Antoniegzn. de Rouck?
Dat er nauwe verwantschap tusschen hun bestond, kan men
afleiden uit dezelfde namen der kinderen en, uit het getuige zijn
bij den doop; degelijke bewijzen echter ontbreken.

Hugo de Rouck, den 4 Jan. 1661.
Cornelia Wilhelmina de Rouck, den 14 Jan. 1663, (ge-

tuige Mr. Lambertus de Rouck , raadpensionaris en ont-
vanger van het land van den vrije) (5).

Johanna Antonia  de Rouck , den 25 Januari 1665.
Robbert  de Rouck (Dj was geh. met Catharina Hartwijk;

hun zoon ook Robert genaamd, werd te B. o. Z. gedoopt
13 April 1658

Catharina de Rouck (F) j. d. van 33. o. Z., huwt aldaar
den 21 Juni 1661 met Johannes van Rockhoven, vaandrig
en had bij hem: (6)

Humana Cornelia van Bockhoven, (7) ged. 16 Febr.
1663 (getuige Kap. Herman  van Bockhoven).

Reinold (Reinhard) van Bockhoven, ged. 20 Sept. 1664.
Anna de Rouck j. d. van B. o. Z. (8) doet aldaar onder-

trouw 16 Juli 1661 met François Houckgeest j. m. van Delft ;
uit hun huw. werden te B. o. Z. acht kinderen gedoopt :

1’. Helena Houckgeest ,
Juni 1728.

den 13 Juni 1663 ; begr. 27

2’. Cornelia Houckgaest, den 13 Mei 1665 (9).
3’. Gerardus Houckgeest, den EO 9ug 1669.
4O.  Jacobus Houckgeest, den 15 Pebr. 1671, (get. Joh,

van Bockhoven, licentmeester.)
50. Pieter Houckgeest ,  den 15 Nov.  1673,  (get .

Petronella de RouSk, vrouw van generaal P. Foppens [?) ,
van Z. K. Majesteit van Spanje.

60. Agatha Houckgeest, den 24 Maart 1675.
7“. Martinus Houckgeest, den 10 Juli 1676
8”. Pieter Houckgeest, den 12 Juni 1678 (get. Jacob

Vleugels , predikant t.e Borsselen).
In de nabijheid van het stuk grafsteen, treft men een

andere steen aan waarop te lezen staat:
IjHier . . . . . . Bemmel, die qverl. MVC  11 den 15 July

ën jouffr. Cornelie de Rouck si huysvrouw, sterf A”.
MVC XXITII den 111 September.//

Twee wapens: 1”. drie ‘zuilen (rots d’échiquier). Helm-
teeken: een uitkomende man houdende op zijnen linkerhand
eene zuil (Bemmel); .

20.  doorsneden a Bemmel, b een keper, vergezeld in het
schildhoofd van drie achter elkander geplaatste vogeltjes en
in den schildvoet eene wassende maan, (de Rouck) ; Cornelia
de Rouck was dochter van Servaas de Rouck, rentmeester
in 1472 en in 1493 burgemeester; behalve Cornelia had hij
nog twee zoons David en Aalbrecht, die in 1497 voorkomt
als nsegheler van de bieraccisseu  en eene dochter Wilhelmina.

Pieter van Bemmel was burgemeester van B. o. Z. in
1497 ; zijn zoon Wouter was toen 13 jaar, Gijsbrecht 8 jaar,
Jan 2 jaar en Wouter eene maand oud, volgens uitbetaling
van lijftochten.

De voogd dezer kinderen was Willem de Rouck.

(5) Is deze Lambertus dezelfde als de genoemde wethouder van
B. o. Z.? of een ander? Hij kan na 1657 wel naar Sluis gegaan zijn.

(6) Luitenant Joh. v. Bockhoven werd begr. 16 Nov. 1685.
(7) Werd begr. 26 Aug. 1726 en was geh. 10.  met luit. Johannes de

la GrandiBre en 20. 6 Jan. 1712 met Stefanus van Es j. m. van
‘5 Hertogenbosch, predikant te Elkerzee.

(8) Van wie deze Anna de Rouck eene dochter is, kan ik niet
besrissen;  ‘k vermoed van Thomas; ‘k heb haar doopdag bf over
‘t hoofd gezien bf hij staat in de registers niet aangeteekend;
zij werd begr 2 Nov. 1703; François Houckgeest, geb. Delft,
misschien zoon van Jacob, die als j. m. in den Haag 6 Nov. i644
ondertr. deed met Beatrix  de la Faille; hij werd begr. 5 Mei 1707.

(9) Cornelia Houckgeest, huwde luitenant Jacobus van Braam
en had bij hem drie kinderen, waarvan François Thomas zijn
geslacht voortplantte onder den naam van avan Braam Houck-
geest.P  Zij werd 27 Juli 1716 als wed. te B. o. 2. begraven.
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Reeds van de vroegste tijden af ontmoet men leden van
het geslacht de Rouck in B. o. Z.

‘1412 Pieter de Roeck.
1428 David de Rouck, ‘Heer van Oosterzeele, schepen

van B. o. Z. 1428.
1440 Willem de Rouck, rentmeester; Jan de Rouck

broodweger. Bij Peter Roux werd 26 Aug. een maaltijd
geschonken aaen onsen gheduchten Jonchëe van Bghen
(Bergen), doen hij quam van onsen ghenäd heën (hertog
van Brabant) tot zijnre blyder coemst.0

1441, David Roux komt voor met zijne kinderen: Jan,
Peter, Barbera, Willem en Maria.

Peter de Rouck , burgemr;  gezonden 3 April naar Brussel
ter dagvaart om te .?nemë  tgestanct van dé ghelde.#

1442 Jan de Rouck; Willem de Rouck.
1446 Pieter de Rouck; werkte aan den toren, waarop

een belfroot gezet werd.
1469 Pieter de Rouck rentmr.; Willem de Rouck

woonde bij het stadspoortje.
147 1 Mijne vrouwe van Bossuyt in de stad ; zij logeerde bij

Pieter de Rouck; haar werden VI gelten  wijns geschonken.
1472 Servaas de Rouck , rentmr. ; burgemr. 1493;

Anthony de Rouck; Bouwen de Rouck,
1473 Pieter de Rouck, burgmr.
1475 Willem de Rouck ;- Servaas de Rouck.
1478 Servaas de Rouck, rentmr., met zijne reeds ge-

noemde 4 kinderen.
1481 De gebroeders Antonie de Rouck en Servaas de

Rouck, hadden nog eene zuster.
1489 Davide, Willem Roucx dochter.
1504 Jeronimus de Rouck, Schepen 1520 ; 1527 en

1528 rentmr., zijne wed, komt in 1561 voor. (10)
1516 Lijftochten verkocht van v. L. aan Antonie van

Bouloingen en Cornelia Roucx.
1527 Willem de Rouck, geb. in 1493, woonde 1544

op de vischmarkt bij de kapelle (nu weeshuis der hervorm-
den), rentmr. 1546, 1552; hij was -geh. met Jkw. Johanna
Pirot, wede van Nicolaas de Namur, penningmr. van den
markies en had drie dochters: Yayken, Suetken (Soetje)
en Tanneke, in 1588 voorkomende als Anneke de Rouck.
Gregorius de Rouck, buitenburgmr. 1544, hoofdman der
rederijkerskamer de Vreugdebloem. (11)

1528 Cornelis de Rouck , koning van de voetboogschutten.
1546 Servaas de Rouck ; David de Rouck, die 21 Nov, 1552

stierf en op de stad eene lijfrente had van V karolus guldens.
1550 Willem de Rouck; 26 Juni komt hij voor als

leenman van Bergen (Bat. ill. 1031). (12)
1560 Hans de Rouck, zoon van Jan en van Quirina

P i e t e r s d o c h t e r .
14 Juni 1598 deed te B o. Z. ondertr. Henrn (3)

Herman  Rouck j. g. v. B. o. Z. met Marijke Adriaansdr.
Mortelmans, j. d. v. Oudenbosch.

7 Nov. 1663 werd te B. o. Z. ged. Antonie zoon van
Frans de Roek en van Susanna Benske.

FREDERIK CALAND.

(10) Hij voerde zijn wapen zonder wassende maan als breuk.
1111  Willem de Rouck voerde ziin wauen met eene wassende

maan’als  breuk. Op het blazoen de; redeiijkerskamer  de Vreug-
debioem. waarmede de broeders in 1561. OP het beroemde land-
juweel té Antwerpen verschenen, bevindi  zich het wapen van het
geslacht de Rouck, gebroken met cene  wassende maan in den
schildvoet; misschien is dat blazoen vervaardigd, toen Gregorius
de Rouck hoofdman was.

ee!ìTi*!!n~teeL
ï voerde zijn wapen met een wassende maan beladen met

Geboorten, hnweluken  en sterfgevallen in sdellake-
en aanzienlijke geslachten,

JANUARI 1883.

GEBOORTEN.

1. Willem Adriaan, Zoon van Jhr. Mr. Gerard Jacob Theo-
door Beelaerts van Blokland  en van Johanna Maria Kneppel-
hout van Sterkenburg te ‘s-Gravenhage.

3/9. N., dochter van Hiliing en van Jkv. C. de Serrière,
te Padang.

5. N., dochter van Moritz baron van Riedesel van Eisenbach
Altenburg en van Anna Cornelia Wilhelmina Blaauw  , te
Munster ( Westphalen).

5. N., dochter van J. H. Knierum  en van PaulinaM.  W.
barones van Boecop, te Gorinchem.

5. N., dochter van de Kuyper en van H. Percy, te St. Nicolaas.
14. N., zoon van Kneppelhout van Sterkenburg en van

Jonkvr. Cornelie Schuurheque Boeye , huize Doornveld bij
Doorn.

14. Gijsberta Johanna Adolphina , dochter van Jhr. Willem
Joannes  Petrus van den Bosch, ordonnans-offcier  , e n
van Anna Elisabeth Rijnarda  barones van Hardenbroeck ,
te ‘s-Gravenha.ge.

24. Digna Johanna Sophia, dochter van Jhr. Johan Diderik
Six, en van Geertruida Johanna Sophia barones van
Lijnden, te ‘s-Gravenhage.

25. N, dochter van Boudewijn Wouter Adriaan Arend
baron van Dedem en van E. H. Pfaltz, te Offenbach am Main.
26. Hendrik David, zoon van Elendrik  David Mispelblom

Beyer en van Jonkvr. Johanna Philippina Wilhelmina Coenen,
te Zutphen.

25128.  N., zoon van William baron van Heeckeren van
Molencaten en van Emilia Augusta van Rhee, te Padang.

27. N., dochter van Gerhard de Fremery en v:m Pompeja
Anna Frederica Sixma  barones van Heemstra, te Venloo.

28. N., dochter van Henri Lodewijk Johan Onuphrius baron
thoe Schwartzenberg en Hobenlansberg en van Gijsberta
Jacoba Godelieve van der Linden, te Lodenau  (Silezië).

29. N.. dochter van Fra,ns  Ernst Alexander baron van Hövell
tot Westerflier en Wezeveld en van Jonkvr. R. M. A. 8.

29. J. W. Bareel de Mauregnault , Huize Joppe bij Gorssel.
Elisabeth, dochter van Jhr. Johan Bowier en van Caro-
lina Bijleveld , te Scheveningen.

HUWELIJKEN.
3. Jhr. C. Six, ka,pt.  luit. ter zee, met M. J. P.

Mutsaers, weduwe van Jhr. Mr. E. B. A. N. Melort van
Middelharnis, dochter van Mr. Jacobus Arnoldus en van
A. A. van Dooren,  te Breda.

11. Rernhard F. A.Westerouen van Meeteren, burgemeester
van Echteld , zoon van Theodoor Anne en van Hermina Maria
Jacoba  Insinger  , met Johanna Martina Wilhelmina van
Marie,  geb. 4 Maart 1854, dochter van Gijsbertus Martinus
van Marle en van Jacoba Johanna Molwitz.

12. Adriaan Leonard Klerck de Reus, geb. te Rotterdam in
1856, lste luit. der Infanterie, zoon van Leonardus en
van Henrietta Johanna van Valkenburg, met Jonkvr.
Isabella Antoinette Speelman , geb. te Groningen 5 Januari
1858,  dochter van Jhr. Cornelis Jacob Abram Speelman en
van Jonkvr. Anna Judith Hora Siccama, te ‘s-Gravenhage.

18. 0. Tulleken met H. EI. Fraissinet, ‘s-Gravenhage.
STERFGE VALLEN.

1. Marianne Elisabeth barones van Manteufel  , oud 85 jaar,?
weduwe van J. van Halmael, te Hillegom.
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1. Cornelia Française  Stoop , oud 57 jaar, vrouw van  Dr.
Joseph A. Delhez, te Dordrecht.

2. Kind 13 maanden oud van A. J. Mispelblom Beijer en
van N. W. van Beyma thoe Kingma,  te Heerenveen.

2. Carel Anne Adriaan, baron van Pallandt, geb. te ‘s-Gra-
venhage 25 Maart 1810, lid der ridderschap en adjunct
houtvester van het voormalig lste jachtdistrict van Zuid-
holland, versierd met het metalen kruis, man van Jonkvr.
Cecile Marie Steengracht; zoon van baron Frederik Willem
Floris Theodoor en van Anna Jacoba Wilhelmina,, barones
van Aylva, te ‘s-Gravenhage.

2. Jonkvr. Petronella Maria Nicolette de Court,  geb. te
Dordrecht 8 October 1814, dochter van Jhr. Etienne Jean
en van Margaretha Westerouen van Meeteren ; vrouw van
Jhr. Mr. Pieter Adam van Holthe tot Echten, te Assen.

2. Wolf Floris Cornelis baron Bentinck tot Nyenhuis,
oud-bewaarder der hypotheken en van het kadaster te Brielle,
zoon van baron Adolf Carel Bentinck en van Maria Française
barones van Aerssen Beyeren,  te Ede.

4. Jhr. Julius Oscar Rendorp,  geb te Haarlem 3 Jan. 1821,
oud 0. 1. ambt., man van Hermina Johanna Oldenhof;
zoon van Jhr. Mr. Pieter Nicolaas Rendorp en van Catharina
Susanna Druyvestein , te

5. Frederik de Eerens,
‘s-Gravenhage.

zoon van Mr. Willem Frederik
Carel de Eerens en van Jonkvr. Elisabeth Cornelia Amalia
Barnaart  , te ‘s-Gravenhage.

10. Jhr. Mr. Otto d’humale  van Romondt, geb. te Zeist
12 Juli 1822,  lid der ridderschap van Utrecht, zoon van
Jhr. Willem Jan Adriaan en van Anna Ca.rolina Georgetta
Magna d’Hangest,  barones d’Yvoy , te Zeist.

10 Isabella de Wildt, vrouw van Mr. J. P. A. Teding
van Berkhout, te Haarlem.

1

1
1

1

3
9
1

10. Constantia Adriana van Gorkum, geb. te Gent (België),
oud 71 jaar, dochter van Jan Egbert van Gorkum en van
Jacoba Lydia Maria de Baer, weduwe van Mr. J. Viruly
van Vuren en Dalem,  te ‘s-Gravenhage.

10. Catharina Jacoba de Bergh, oud 72 jaar, weduwe van
Henricus Eliza de Bergh, te ‘s-Hertogenbosch.

10. Jan Karel Willem Ritus Theodorus Batid , geb. te
Soerabaya 16 April 1838, officier der artillerie, zoon van
Guillaume  Louis en van Wilhelmina Jacobina Theodora
Couperus, te Buitenzorg (Java).

ll. Anna Elisabeth Maria Graevestein, oud 70 jaar, geh. tf
Cuilenburg, dochter van Louis en van Elisabeth AnnaKoymans
gehuwd met Mr. Cornelis Lodewijk de Vos van Nederveex
Cappel,  villa Duinouwe hij ‘s-Gravenhage.

ll. Xdmond Georges de Hartitzsch, geb. 24 Octohel
1815, ontvanger der directe belastingen te Ginneken , mar
van Antoinette Louise Hora Siccama, te Ginneken.

ll. Mr. Gregorius Mees, geh. te Rotterdam 2 Februari 1802
zoon van Adriaan Mees envan Catharina Elisabeth van Oordt
man van Sara Christina Sprenger van Eijck, te Rotterdam

13. Jhr. Mr. Cornelis J. A. van R+kevorsel,  geb. tc
‘s-Hertogenbosch 15 November 1809 ) ridder der orde van der
Nederl.  leeuw, commandeur der orde van Gregorius der
Groote, lid der lste Kamer der Staten-Generaal, man va1
A. de Wijs, te ‘s-Hertogenbosch.

15. Jonkvr. Johanna Albertina van Lawick van Pahst, oui
84 jaar, te Utrecht.

r
1

Genealogisch-Heraldiek genootschap II Greif /i te Berlijn.
Met belangstelling hebben wij kennis gemaakt met Uwe
Geer  gewaardeerde zending. Bestaat er geere gelegenheid om
jat belangrijke album , ‘t zij geheel, ‘t zij gedeeltelijk uit
te geven. Het verdient in wijder kring bekend te worden.

H. de G. te V. Zooals U ziet heeft ‘t Maandblad, reeds
een uitbreiding ondergaan ;
bladzijden beslaan.

voortaan zal het geregeld acht

J. M. v. P. te A. Uwe bijdragen op het gebied van
genealogie en heraldiek zullen steeds welkom zijn en zoodia
mogelijk in het Maandblad worden opgenomen.

v. B. te W. Uw jeugdige leeftijd is geen beletsel om
lid van het genootschap te worden.
JA. B. te Leiden. Met genoegen kennis genomen -van

Uwe aanbeveling in ‘t Weekblad Minerva no. 6, 14 Maart.
T. H. de B. te A. Wil de redactie en uitgever van

Ij De PorteJezciZZe  , N ieuwe  Km.& en Letterbodeu,  in ruil
treden, ons goed ; wij wachten dan bericht.

K. X. Genealogisch-Heraldisch Verein ~~Adlev  te Weenen.
Zeer gaarne zullen wij het Maandblad in ruil ontvangen en
onzerzijds alles zenden wat wij uitgeven. Dank voor de
reeds gezonden nummers.

18. Gerarda Sebilla  de Meester, vrouw van Jhr. G. W. H
Mollerus, gehuwd te Harderwijk 22 Juli 1881, weduwnaarr

’
van Bernarda barones van Imhoff, te Apeldoorn.

20. Jacoba Mauritz, 80 jaren, weduwe van Gerarduc
Johannes van Dorssel; dochter van Johannes Adrianus er:
van Catharina Bentinck, te Dordrecht.

L

Redactie Mamgmw  te Maastricht. In dank de gezonden
nummers ontvangen. Wij zullen ook geregeld zenden.

L. Clericus te Maagdenburg. Uwe zending in dank ent-
vangen. Zullen voor de oplossing der gevraagde wapens
zooveel  mogelijk zorgen.

20. Jhr. Mr. Wolter Gockinga, 70 jaar, wedr. van Ge-
rarda Anna Paulina Wolthers.

22. Bernard Friederich baron van Verschuer , geb. te P&st
(Pruissen) 21 Aug, 1803, ridder der orde van den Ned.
leeuw; versierd met het metalen kruis, oud-majoor der
ttrtillerie, lid van de ridderschap van Gelderland, zoon van
baron Bernardus  Deodatus en van Theodora Johanna Anna
Jacoba barones Mackay. Hij was 20 Augustus 1837 ge-
huwd te Leiden met Jacoba barones van Neukirchen
genaamd  Nijvenheim, te Arnhem.

23. Dorothea Adrienne Leopoldine de Favauge, oud 65 jaar,
le Harmelen.

24. Mr. Jan Jacobus Henricus van Reenen  van Bergen?
)ud 61 jaar, man van W. J. Rendorp, te Bergen (N. H.).

26. David Dunlop  , directeur der algemeene brandwaarborg
maatschappij ,

27. Johanna
weduwnaar van M. Krayenhoff, te Rotterdam.

Petronella Catharina barones van Reede van
Dudshoorn  , oud 67 jaren, geb. te Leiden, dochter van
3aron Pieter Adriaan,
:e ‘s-Gravenhage.

en van Carharina Maria Musquetier,

29. Helena Catharina Mercier,  oud 74 jaar, weduwe van
‘Nicolaas  Gerardus Lotichius , te Zalt-Bommel.

29. Modeste, Graaf Gruau de la Barre, 80 jaar, Ginneken.

N”. 3 is het laatste blad, dat ter kennisneming wordt
rondgezonden.

W enscht iemand lid te worden van het Genealogisch-Heral-
liek Genootschap //Be Nederlandmle  Zeezcwli, dan kan hij
zich  wenden tot een der leden van het bestuur. (Zie Maas&
jZad no. 1.) Zij, die niet wenschen toe te treden, zullen het
aestuur zeer verplichten met terugzending der nummers,
vooral  van Het Maandblad no. 1.

Briefwisseling.
W. E. C. Moens, te Lymington. Aan Uw verzoek zal

met genoegen voldaan worden.

Qedrnkt  bij QEBR.  J. & H. VAN LANOENHTJYSEN, te %Hage.
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C Dit blad verschïnt omstreeks het midden
van iedere maand
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enootschap  gezonden. Brieven en
eelingen, alsook bijdragen voor het

Maandblad te zenden aan den secretaris
van het genootschap, den Heer A. 8.
VORSTERMAN  VAN OYEN, Szcmatrastraat  3,
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V AN DEN SCHILIJVER.

(Ij Ne. 1 (vergeltik Maandblad N O. 1) werd geschonken door denrelfdea

Qnze  voorouders in de Kruistochten.

EERSTE KRLXWCCHT.

Veroolg.

EPo Hardman, een der metgezellen der Lyaucama’s,
‘neuvelde  bij het beleg van Nicea. (v. L. en Is. &r~wnarclige
Ta&eeZega)

Ubbo  Harmana , is ook met de Lyaucamn’s ter kruis-
raart. gegaan en met hen in 1106  weder naar Friesland
ieruggekeerd  (Idem).

Watze H e r a m a vergezelde de Lyaucama’s op hun
weeden tocht naar het Heilige land in 1109 , doch een
lunner metgezellen, Godfried Roorda, te Venetië zeer ziek
Teworden zijnde , bleef aldaar om hem gezelschap te
louden en beiden keerden naar Friesland terug, zonder het
ioel van hunne reis bereikt te hebben (idem).

Homme Homminga  , studeerde in Itnljë  en ging 1101
net Camminga naar Jeruzalem. 01) hem is toepasselijk
.letgeen bij Camminga vermeld geworden is (_T&,?rn)

Wilco Jaersma , veldschrijver en dienaar van Eelco
Lyaucama  , heeft hem op zijn tocht naar het Heilige land
vergezeld en al diens bedrijven en die zijner metgezellen
Dpgeteekend , met vermelding, hoelang zij op elke plaats
vertoefd hebben (Idem).

Jarich Ludigman , ging ook met de Lyaucama’s ter
kruisvaart, was bij  de belegering van Nicea en Jeruzalem
tegenwoordig en keerde in 1106 naar Friesland terug (.Tdem).

Eelco Lyaucama ging met zijn neef en nog veel ander0
Friezen ter kruisvaart en werd in 1097 na de inname van
Nicea, tot bevelhebber dier stad aangesteld, welke be-
trekking hij evenwel niet aanvaardde ? daar hij met het
leger verder trok. Bij de laatste bestorming van Jeruzalem
werd hij zwaar gewond en na de inname dier stad, door
Godfried van Bouillon tot ridder geslagen.

Hij keerde in 1106 met de andere Friezen naar zijn
vaderla,nd terug > doch in 1109 ging hij wederom naar
het Heilige land, werd onderweg ziek en overleed bij zijne
aankomst te Jaff’a. Zijn lijk is naar Jeruzalem gebracht en
daar door den Koning en diens ganschen stoet met luister
ter aarde besteld (Idem).

Epo Lyaucama , broeders zoon van Eelco , vergezelde zijn
oom op diens tweeden tocht naar Jeruzalem Nadat hij
na diens begrafenis nog eene maand aan het hof van Koning
Boudewijn geweest was ,
vaderland terug (Idem).

reisde hij over Venetië naar zijn
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Sicco Lyaucama , neef van Eelco, was een zijner met-
gezellen op zijn eersten tocht naar het Heilige land en
wegens zijne ervarenheid in den krijg en zijne stoutmoedige
daden, bij Godfried van Rouillon zeer gezien. Hij sneuvelde
bij  het beleg van Nicea in 1097 (Idem).

Arnold of Arndt d’aspremont,  was de jongste zoon van
Arnold, heer van Aspremont, uit Lotharingen en van
eene dochter van den markgraaf van Arlon. Hij vergezelde
Eelco Lyaucama op diens terugtocht uit Palestina naar
Friesland in 1106, en huwde daarna met Helena, erfdochter
van den heer van Boesichem, die in goud drie roode
rechter schuinbalken voerde.

Door dit huwelijk verkreeg hij de heerlijkheid Lienden,
later Lijnden genaamd, gelegen in de Neder-Betuwe. Hij
vestigde zich diiiir  en werd de stamvader van het geslacht
van Lijnden. Zijne vrouw stierf in 1149 en hij in 1150.
Beide &jn  begraven in de Abdy van Mariënweerd (Bzctke~,
Annubs de la maison de hjndea;  Kabinet van NederZ. en
Kleefsche  oudheden, VIII. blz. 158 e. v. ; Be Parck, door H.
M. Yerger,  in den Gelderscke~z  voZksaZma?Lak,  1882, blz. 59).

Balduinus de Marets, wordt vermeld in het charter van
het steekspel van Anchin. Hij behoorde tot eene familie
in het Kamerijksche  gevestigd en waarvan in latere
tijden, een tak zich in de Nederlanden gevestigd heeft.
(Carpe&er,  Histoire de Cambray et dzc  Cambresis).

Gonthier Muissart, als Gonthierus de Muisarto voorko-
mende in het charter van het steekspel van Anchin (Idem),
behoorde vermoedelijk tot de familie van dien naam, die
later zich in de Nederlanden gevestigd heeft, met hetzelfde
wapen als de, bij Carpentier voorkomende familie, Muissart.

Tjalling Vallerius ab Ockinga , studeerde in Italië ,
ging met Camminga en diens reisgenooten naar Jeruzalem en
keerde ook met hen naar zijn vaderland terug (v. L. e%
H. ,  Merkwaardige  Kasteelen).

Rychmund d’opfikon,  sneuvelde in Julij 1097 in den slag
bij Dorylaeum , en zijn broeder

Cuno d’opfikon  , die insgelijks ter kruisvaart gegaan was,
werd zwaar gekwetst bij de belegering van Antiochie 3 April
1098. Zijne wonden verhinderden hem om aan de verdere
qevechten  deel te nemen ; dientengevolge begaf hij zich
in den geestelijken stand, werd priester en bleef in Palestina,
waar hij in hoogen ouderdom overleed.

Zij behoorden tot eene familie, die zich later in de Ne-
derlanden vestigde en thans den naam draagt van Werd-
müller v o n  Elgg (Zie  de  geneal. Werdmüller  c o n  ï%gg
in de Heraldieke Bibliotheek, jaargang 1873 ; en in het
Annuaire cie la noblesse et  des familles pakiciennea  des
Pays-Bas  , door  A. 8. Vorstermalz van Oyen).

Martin Pellicorne, als Martinus Pellicorneus, vermeld in
het charter van het steekspel van Anchin , was, of de vader,
de broeder, of de neef van Guillaume  of Aleaume Pellicorne  ,
wiens nazaat Jean Pellicorne , de Ve van dien naam, te
Middelburg huwde met Anne Thibaut en die in 1588 te Leiden
woonden (Ca-entier,  Histoire de Cambray et du Cambresis).

Godfried Roorda , studeerde in Italië en vergezelde
Camminga op zijn’ tocht naar Jeruzalem (Zie bij Cammitiga).
Hij was ook een der reisgenooten van Lyaucama op diens
tweeden tocht naar het Heilige land in 1109 , doch toen
zij te Venetië gekomen waren werd hij ernstig ziek en bleef
aldaar met Herama. Na zijne herstelling zijn beide naar
Friesland teruggekeerd (v. L. en H. Nërkw. Kasteelerc..,

’II Serie,  1 Dl .) .
Hugues Sohier of Hugo Sohierus , dictus ab Herriis,

zooals hij in het charter van het steekspel van Anchin

vermeld is, was de zoon van Sohier, dit le Roux, de Ver-
mandois en van Adèle de Mauvoisin ; ridder en baron van den
bisschop van Kamerijk, volgens eene acte van 1095;
heer van le Herries, Berelges, Serain en Malincourt,
zooals blijkt uit acten van 1065, 1071,1080,  1097, 1111
en 1153, was gehuwd met Adelie of Ade-Lucie  de Torote.
( Ca-en  tier, Histoire de Cambray et da Cambresis). Eenige
zijner afstammelingen hebben zich in de Nederlanden geves-
tigd en zijn o. a. in het bezit geweest der heerlijkheid
Warmenhuyzen.

Bernard le Vacher,  onderscheidde zich zeer in den eersten
kruistocht (Gesta  .Dei per _l?rancos).  Hij stamde af uit het
geslacht Hennin-Liétard en & C%e,wz.e  in zijne Histoire de
Uetlizcne,  Zivre II, chap  lV, vermeldt een charter van 11&3
waarin hij en zijn zoon Alulfe vermeld worden, met den
bijnaam van //le  Vacher./’  Hij voerde op zijn schild niet
het wapen zijner voorouders een dwarsbalk, maar een zwarte
koe en zijne afstammelingen namen tot wapen een goud
schild met drie zwarte ossenkoppen, namelijk de heeren van
Tingry en de Bouvier in Frankrijk, de Bollen in Engeland
en de Coemans //en nostre BelgiqueN  (Carpentier).  Deze
laatstgenoemden, meestal Coijmans geschreven, hebben een
uitgebreide familie gevormd, voornamelijk te Amsterdam
en Utrecht wonende, waarvan een genealogisch overzicht
benevens de afbeelding van hun wapen zal voorkomen in
het Stam- en Wapenboek ,vati aanzienlijke Nederlatidsche
famili&,  door A. 8. Porsterman  van Oyes.

Sicherus en Alexander de AbIeing worden ook ver-
meld onder de personen, die zich in 1096, op het
steekspel te Anchin, verbinden ter kruisvaart te gaan en
hoewel Carpentier in zijne Histoire de Cambray et du Cam-
bresis, in het artikel Ablain, hen aldaar niet uitdrukkelijk
vermeldt, zoo is het evenwel zeer waarschijnlijk dat de thans
in Nederland gevestigde familie d’Ablaing,  die ook het
daar vermelde wapen in haar wapenschild voert, tot dat
geslacht behoort (Roger 1, blz. 268).

TWEEDE KRUISTOCHT Ao 1147.

De aanvoerders van den tweeden kruistocht waren Koen-
raad 111, Keizer van Duitschland en Lodewijk VII,
Koning van Frankrijk.

Johan van Arkel,  de Ve van dien naam, zoon van Johan
en van Petronelle, dochter van den graaf van der Are,
uit Duitschland, werd ridder geslagen in het Heilige Land
alwaar hij in 1176 overleed. Hij was gehuwd met Geertruid,
dochter van den heer van Loon en Steenvorden (8. v.
I;eezcwen)  volgens v. &. en II. Jlerkw.  Kasteelen  was zij een
dochter van den broeder der gravin van Sein.

Renaud de Chatillon, kleinzoon van Gaucher de le, ver-
gezelde Lodewijk VII de Jonge, Koning van Frankrijk,
op diens kruistocht in 1147. In 1163 werd hij in een
gevecht tegen Megaden,  sultan van Aleppo , gevangen
genomen en Saladin heeft hem, na een 23jarige gevangenis,
in 1186 laten 0nthoofde.n  (versaiZZe$, #alle des Croisades).
Hij was 2 maal gehuwd: 1°. met Stephania, dochter van
Philippus, heer van Neapolis en Syrie, weduwe van Milo
de Plausis, uit Champagne, en 2’. in 1140 met Constantia,
dochter van Bohemund 11, Prins van Antiochie, die
‘sedert 1131 weduwe was van den graaf van Poitou (Copie
van een M. S. genealogie, die samengesteld is uit 1°. de
genealogie der familie de Cocq, gesproten uit den huize
van Chatillon fsur Marne) door Christophorus Butkens;
2’. uit aanteekeningen  van Van den Velde dit Honselaer;
3O. uit een genealogische caerte , gehangen hebbende op
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het huis Wiel ; en 4”. uit de geslachtlijst der familie de
Cocq van Haeften, op den huize Blitterswyk aanwezig).
Van deze copie is mij indertijd met de meeste welwillend-
heid inzage verleend door*  Jhr. H. Quarles van IJfford te
‘s-Gravenhage. Van hem stamt o. a. af de familie de Cocq
van Haeften, die zich later in de Nederlanden gevestigd heeft.

Gaucher 11 de Chatillon, vergezelt zijn’ broeder
Renaud naar het Heilige Land en sneuvelt in het gebergte
bij Laodicea (Versailles,  SulZe cles  crotiadea)..

In het genoemde werk Salle des croisades zijn nog eenige
andere leden van dit geslacht vermeld.

Dirk VI, graaf van Holland, zoon van Floris 11 en van
Petronella van Saksen, was gedurende zijne minderjarigheid
onder de voogdij zijner moeder. Nadat hij zijne oorlogen
met de Friezen en met den bisschop van Utrecht gecindigd had
en het land in rust was, is hij Ao. 1.139 naar het Heilige
Land getrokken, nemende zijn weg over Rome. Hij. is
5 Augustus 1157 overleden en was gehuwd met Sophia,
dochter van Otto, paltsgraaf op den Rijn. Zijne gemalin
vergezelde hem op dien tocht en stierf in Palestina, alwaar
hun een zoon geboren was, gedóopt in de rivier de Jordaan,
door den Patriarch van Jeruzalem, met den naam van
Pelgrim. Deze Pelgrim van Holland werd later heer van
Voorne en burggraaf van Zeeland en huwde Walburg
erfdochter van Renesse  , Moermont en Haamstede (Kok ;
S. v. Ileetiwen  ; Annzcai~e  de la Noblesse et des families
Pah-iciennes  d e s  PapBas, 1872; Cronzijk val&  Arnt  toe
Bocop, blz 146) , enz.

DERDE KRUISTOCHT A” 1190.

I )e aanvoerders van den derden kruistocht waren Frederik 1,
keizer van Duitschland, bijgenaamd Barbarossa,  Pilips August,
koning van Frankrijk, en Richard, koning van Engeland,
bijgenaamd Leeuwenhart.

Jan VI , heer van Arkel,  zoon van Jan V en van
Geertrui, dochter van den broeder des graven van Sein.
Met Keizer Frederik en graaf Floris 111 naar het Heilige
Land getogen, streed hij dapper tegen de ongeloovigen en
trouwde na zijne terugkomst met Margareta, dochter van
Baldewijn van Nivelle, broeder van den graaf van Vlaan-
deren Hij kocht de heerlijkheid Asperen en stichtte het
sterke slot van Heukelom. Hij sneuvelde in den slag bij
Ane in de nabijheid van Gramsbergen op 27 Julij 1227.
(v. I;. en H., Merkw.  Kasteebn,  1 Serie 1 dl. blz. 106, 110.)
alwaar men vermeld vindt dat:

Aan het hoofd van ‘s Graven knechten ,
Kwam de roem van Arkels huis,
Opgekweekt in ‘t krijgsgedruisch ,
Me& den Drenthenaar bevechten.

(Idem, blz. 101).
Diederik DI, de achtste heer van Brederode, na zijr

vaders dood 1221. //Met zijn schoonbroeder Heer Willen
van Lynden, had bij  den kruistocht van 1199-1203 mede
gemaakt en was gelukkig in het vaderland teruggekomen.
Hij wordt een der voornaamste edelen zijns tijds genoemd
en komt in de kronijken werkelijk als Drossaart van Hollanc
voor//.  Hij werd vermoedelijk met deze waardigheid be.
schonken door Willem van Holland, broeder van Flori:

’ IV, graaf van Holland, met wiens dochter Aleyde of AliC
hij in den echt verbonden was. Hij bekleedde dit amb
tot zijn overlijden in 1236, opgevolgd wordende als negende
heer van Brederode door zijn zoon Willem IV (u. A. en E
Merkw.  Kasteelen  , 1 Serie, 1 dl.)

I

André de Brienne  , heer van Ramerus, ridder, zoon van
sauthier  11, graaf van Brienne en van Adelais.  dochter van
3audemont,’  heer van Braine, ging naar het Heilige Land en
ras aldaar een der aanvoerders van de fransche legerbenden in .
.1X8,  Hij  was in 1184 gehuwd met Alix of Adelaide,
rouwe van Venesy, weduwe van Gauthier de Joigny ,
leer van Chateau-Reguard, en dochter van Anselme en van
Elisabeth, vrouwe van Nangis. (ÄT S. genealogie van Brienen)
3ij sneuvelde bij het beleg van Acre  in 1191 en wordt
genoemd i,heer van Ramerur  (Versailles,  SaZZe G%S  croisades.)

Htj behoorde tot eene familie, die zich naderhand in
SeIderland  gevestigd heeft. Zrj, die daar op het einde der
13e eeuw bekend waren, zijn Dirk en Johan, kinderen van
Everard en kleinkinderen van Henri , die in den VIle kruis-
,ocht zal vermeld worden (&!.  S. genealogie valt Brienen).
tiet deze 2 bovengenoemde personen neemt de genealogie
ian Brienen , in de verzameling van genealogiën opgemaakt
loor baron van Spaen en berustende bij den Hoogen Raad
jan Adel, een aanvang.
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Gauthier 111, graaf van Brienne , zoon van graaf Bverard II
lbroeder van André voornoemd) en van Agnes, dochter
7an Richard, heer van Monfaucon en van Agnes, gravin
jan Montbelliard. Hij bevond zich in de stad Acre tijdens
le belegering door de Saracenen in 1188 en sneuvelde bij
let beleg van Sarnos. Hij was gehuwd met Alberic (sic).
dochter van Tancredo, Koning der beide Siciliën. (M. 8.
genealogie  van BvienerL)  .

Floris III,  graaf van Holland en Zeeland, heer van
Friesland, zoon van Dirk VI, ging in 1184 naar het
Heilige Land, hetzij uit devotie of om het graf zijner moeder
;e bezoeken. In 1189 ging hij met het leger van keizer
Frederik wederom naar Palestina. Op dezen tocht werd hij
Giek , overleed den eersten van Oogstmaand van het jaar
1190 en werd in de St. Peterskerk te Antiochie begraven.
Hij was gehuwd met Ada zuster van Milcolumbus, Koning
van Schotland (Bosscha  ; Kok ; Balen), enz.
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Willem IV van Lynden , heer van Leede , Vernhuizen,
Ingen, Ommeren,  enz., zoon van Floris en kleinzoon van
Willem. Hij huwde in den Haege (‘s-Gravenhage) in het
aar 1198, oud zijnde 31 jaar, met Christina van Brederode,
lie in 1211  overleed en begraven werd in de kerk te
Egmond. In 1203 ging hij naar het Heilige Land en nog-
naals in 1221 met zijn neef Otto van der Lippe, bisschop
ran Utrecht. Hij sneuvelde in den slag bij  Ane in de
nabijheid van Gramsbergen en is te Utrecht begraven in
le St. Paulus abdij (1M. S. gemealogie  van _.Gynden).  Volgens
v. L em H. Merkw.  XmteeZen.  1 Serie 1 dl. heeft hij den
kruistocht medegemaakt van 1199-1203  met zijn suhoon-
broeder den achtsten heer van Brederode.

Willem, graaf van Oostervant en na den dood van zijn
broeder Dirk VII, in 1204 graaf van Holland (Huher),
was een zoon van graaf Floris III, vergezelde zijn vader
naar Palestina (Kok op Dirk VII, bl. 383) en onderscheidde
zich zeer bij de inname der stad Acre in 1191. Na zijne
terugkomst in Holland voerde hij oorlog met zijn broeder
Dirk, doch verzoende zich met hem in 1195. In 1217
ging hij nogmaals ter kruisvaart, is bij  de inname van Damiate
in 1219 en keerde kort daarop naar Holland terug, alwaar
hij 4 Februari 1222 overleden is. Hij was gehuwd met
Aleid (of Adelheid), dochter van Otto van Gelder (Rok ;
HG6ner).

Ruprecht 1, bijgenaamd de strijdbare, graaf van Lauren-
burg, zoon van Arnold, komt voor in 1158, en sedert
1159 of 60 als graaf van Nassau. Hij streed met keizer



Frederik in Balie, ging met hem ter kruisvaart en overleed
in Azie, kort na 1191. Hij was gehuwd met Elisabeth of
Luitgarde, dochter van Emeco, graaf van Leiningen (A. d.
PoTsterman  van @yen, Ret Porstefahis  Oranje-NassaU,  1 8 8 8 ,

blz.  29 en de daar aangehaalde bronnen).
Walram,  graaf van Nassau, zoon van Ruprecht 11, graaf

van Laurenburg en van Beatrix dochter van Walram, graaf
van Limburg en hertog van Neder-TAotharingen , vergezelde
zijn neef Ruprecht T ter kruisvaart. Met dezen werd hij
als afgezant gezonden naar den Griekschen Keizer Isaäc
Angelus, die hem gevangen deed nemen en eerst losliet
bij de nadering van het leger der kruisvaarders. Zijne ge.
malin was vermoedelijk Cunegonda, gravin van Laurenburg.
Sedert 1160 komt hij steeds voor als graaf van Nassau.
Hij stierf 1 Februari 1198 (Idem, blx.  SI.)

Floris Ruysch , ridder, was in het gevolg van graaf
Floris DI met wien hij ter kruisvaart ging. Baldewijn van
Holland, XXTXe bisschop van Utrecht, vermeerderde bij
die gelegenheid zijn wapen met een St. Andrieskruis,
zoodat hij  een gedeeld schild voerde: a. een roos en
b. een St. Andrieskruis. Hij wordt met name vermeld als
tegenwoordig bij de innemiug  der stad Philippopolis (M. S.
genealogie Ruysch).  NB. Tn welke kronyk kan men hierover

iets vinden? (Wordt vervolgd.)
J. C. VAN  DER MUELEN.

Hooge oudheid van het geslacht van Cattenbnrch.
Er bestaan hier te lande eenige oude familiën, welke ,

voornamelijk onder den beschaafden stand, ter zake van
hare afkomst zoo goed staan aangeschreven, dat vermoedelijk
naar hare namen wel eens vruchteloos zal zijn gezocht op
de naamlijsten van den Nederlandscben adel, welke voor-
komen in het Nederlandsch Staatsblad.

Dat die volksopinie, om ze maar eens zo0 te noemen,
ten aanzien der afkomst van sommige personen of familiën
niet altijd ongegrond is, zullen wij door een voorbeeld
trachten aan te toonen.

Een geslacht, dat onder de zooeven bedoelde mag worden
gerangschikt ) is dat van Cattenburch. Weinige familiën
zullen toch een document kunnen vertoonen waarin wordt
verklaard dat zij tot de II owhte  noblesse il behooren, zooals
in één van de kopielijk  hieronder volgende attesten van
de genoemde familie wordt gezegd.

Hoewel de attesten waarnaar die kopiën zijn vervaardigd
ook slechts afschriften en geene authentieke stukken en
bovendien een onderteekend, noch gedagteekend  waren,
mag aan den inhoud van beide toch geloof worden gehecht
met het oog op de autoriteit, die ze indertijd afgaf;
terwijl de vorm, waarin ze zijn opgemaakt, het denkbeeld
aan de echtheid versterkt.

De bedoelde stukken luiden als volgt:

Certijicatie  va12 Amptmaa  e!8 Ridderda5  de8
Ampk  van Neder Betzcwe.

Wij Amptman en Ridderschap des Ampts van Neder-
Betuwe, doen cond en certificeren bij dese, dat naar het
geene aan ons is gehleken bij Authenticyue  Extracten des
Landschaps Riddermatig Register, de Famille van Catten-
burch Oorspronkelijk te zijn heergekomen uit den Lande
van Cleef, alwaar deselve , ten tijde van de Vorst van den
Lande, haar gehouden. en als van den Oudsten Noblesse
geconsidereert, ten Landdage  beschreven zijn geweest, dat
door Ongelegentheden van Oorlogen, en andere incon-

vënienten  destijds,
van Haar,

de gezeyde Famille ofte wel eenige
van daar geretireert zijn binnen de Provincie

van Gelderland, en haar nedergeset hebben in den Ampte
van tussen Maas en Waal, alwaar deselve niet alleen i n
alle Vergaderingen,
betreffende,

het publiecq interesse van het Ampt
zijn gecompareert,

geadmitteert ,
en voor Adelyke  Personen

maar ook ten Landda.ge , neffens andere
Riddermatige Heeren van de Voorsz. Ampte zijn beschreven
gew orden.

Dat ons bekent is, dat Otto van Cattenburch, wiens.
vader en Grootvader zijn geweest Diderik van Cattenburch
den Ouden en den Jongen, dewelke  haar over de Hondert
jaaren binnen Thiel hebben onthouden, is van deselve
Familie wapens en naam,
worden,

en over sulks gereputeert moet

Edelman,
gelijk bij  ons gereputeert werd, voor een goed

zouden
en alle die van zijn naam en Wapens zijn, ofte

mogen voortkomen, en incas hij bij ons zoude
willen beschreeven  z+r, wij hetzelve niet en zouden konnen
wijgeren; nemaar daarmne gehouden zouden zijn, als wesende ,
Een van de Oudste Familie van desen Lande.

Ter waaren  Oorconde  hebben wij dese seer geerne yder
met ons gewoonlyk Pitsier  bevestigt en ondertijkent.

Certificeere  en verclaare Ick Ondergeschreve Griffier in
den Hoove van Gelderland, dat bij mij nagesien zijnde
‘t Ridderboek berustende in de Cantzlerije van opgemelte
Hoove , daarin bevinde, dat de Familie van Kattenborch
of Kattenburch , so als op drie plaatsen staat, op  Land-
dagen verschreeven  en gecompareert zijn, onder de Ridder-
matige Personen en wel dat zig bevind in den Quartier
van Nijmegen, Ampte van tussen Maas en Waal, onder
de Riddermatigen van gemelte Ampts, in den Jare 1555 ,
aangetekent te wesen, Johan van Kattenborch , 1665 Johan
van Kattenborch, 1567 Johan van Kaltenborch nog eens
Johan van Kattenborch , 1570 Johan van Kattenborch ,
1578 Johan van Kattenborch, 1579 Johan van Katten-
borch, idem Floris van Kattenborch, 1597 Johan van
Kattenburch , 1598 Johan van Kattenburch, 1600 Johan
van Kattenborch, 1605 Johan va,n Kattenburch y 1619
Johan van Kattenburch , 1611 Johan van Kattenborch,
obiit. en dat bovendien nog in ‘t voorgemelte Ridderboek,
onder de verschrevene Edellieden, in den Ampte van
tussen Maas en Waal dog sonder Datum op een half blad
voor den jaare 1555, worden gevonden Claas  van Catten-
borch en Johan van Kattenborch ; dat ik wel verder het
gemelte Ridderboek tot den jaare 1650, heb nagesien ,
maar tot daartoe geen meer namen van Kattenborch, of
Kattenhurch  , gevonden.

Dies t’ oirconde is dese  bij mij Griffier afgegeven en
ondertekent geworden binnen Arnhem den 12 Nov. 1748.

was getekent ,
J. V A N  E S S E N.

Die stukken waren laatstelijk in het bezit van den heer
Johannes Adrianus van Spijk van Cattenburch, geboren
te Wassenaar 2 Mei 1798, overleden te ‘s Gravenhage
4 Februari 1880,  ridder der orde van de lelie van Frank-
rijk, enz . (zoon van Johan Adriaan van Cattenburch ,
kapitein-proprietair van een compagnie infanterie in het
regiment van den generaal-majoor van Pabst en luitenant-
kolonel in het regiment van Wartensleben, en van Adriana
Margaretha Vermeulen), gehuwd te Zevenbergen 1 Juli 1864
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met Agneta van der Poest Clement, geboren 6 Nei 1817,
(dochter van Andries van der Poest Clement, lid der
Provinciale Staten van Noord-Brabant, en van Josina
Cornelia Vissers).

Zijne kwartieren zijn :
Van Cattenburch. Vermeulen,
Van Beresteyn. Van Rhede.
Godin.
De Swart.

Van der Hegge.

Copes.
Meys.
De Knuyt.

. . . . . . . . Rnedt.
Boddaert. De Knnyt.
. . . . . . - . 3 . . Olffen.

M. A. V A N  RHEDE VAX DER KLO~Y

Uit de inteekenboeken der huwelijken te Amsterdam.

K e r c k e b o e c k .  1I Dec.  1643.  JO H A N  VAN  GAT,EN.
van Essen, Capitayn te water, 39 j., geen ouders hebbende.
in de Warmoesstraat; overleggende seeckere acte van den
2. December 1643 (sic) geteykent Carel van Cracauw, al:
vader, ende consent dragende over het huwelyck van voorn
van Gslen met Mnn~a VAX  CILACAUW,  wonende tot Elseueur

22 Juli 1645. LEONARD MAILCETLUS  , en CATHARIXA VA>
CR A C O W, van Hoorn, met hare moeder Anna van Ens
noch een vader hebbende in de Sant.

U i t  h e t  P u y b o e c k . 7 Juli 1662. De heer COEIL’I
SIWERTSEN  ADELAER cavalier van St. Marco  ei den grooter
Senaet van Venetië, wedr. Engeltie  Siwerts, geassist. mei
den heer Mr. Opmeer, out-Schepen van Amsterdam, wooni
tot Hoorn, en Juff. ANNA PF,T,T  van Amst. 21 j. met hart
moeder Suzanna van Jansepoel, weduwe van Aernout Pelt.
op de Prinsegraft.

K e r k e b o e k ,  Mo. 89. 29 Ja,nuari  1667 ,  J A N  VAN
AM S T E L, van Schijndel m Brabant, wedr.  Cornelia Schage,
capitein te water, (geasst.) met Cornelis Tromp (zonder titels) ,
Heregraft  en ANNA BO E C K H O V E N, 24 j. aldaar.

7 Juli 1786, JAN HE‘YI~RIK  VAN KINSUERGEN  , Ridder van
St. George  , schout bij  nacht ; 49 jaar, Cloveniersburgwal,
vader de Heer Jan Hendrik v. K., woont te Elburg, en
HESTER  HO O F T, van A., weduwe George Cliflord,  Keizers-
gracht, trouwen te Beverwijk.

Medegedeeld door
J. G FREDERIKS  te Amsterdam.

Gemeente-Archieven,

Een paar  dagen  ge leden  heef t  de  luinister  v a n
Rinnenlandsche Zaken ‘t weder dienstig geacht om op het
behoorlijk bewaren der Gemeente-Archieven de aanda.cht te
vestigen. ‘t Is bedroevend, dat dergelijke aanschrijvingen
nog noodig zijn en dat er nog Gemeentebesturen gevonden
worden, die niet de minste waarde hechten aan dien
,,ouden rommelfl, zoo  als zij die oude stukken noemen,
omdat zij geen enkel woord er van kunnen lezen en meenen,
dat het oude schrift voor iedereen onleesbaar is ; terwijl die
oude stukken zeker van ‘t grootste gewicht zijn niet alleen
voor de geschiedenis in het algemeen en voor die hunner
Gemeente in het bijzonder  , maar ook voor de geslachtlijst
van menige familie , vooral wanneer zij betrekking hebben

op den tijd, toen de doop- en trouwboeken nog niet be-
stonden.

Een  trefIend voorbeeld biervan is in ‘t archief van
‘s-Gravenzande aanwezig. ‘t Is een schepena,kte  van 9 October
1655, op perkament met het uithangend stads-zegel in
was, waarvan het begin aldus luidt :

,,Wij Schepenen der stede van ‘s Gravenznnde oirconden
eenen yegelycken dat voor ons gecompareert sijn C~nelis
Willemz Bogaert onsen Burgemr.  ende Gerrit Jansz ‘t Hoen
als getrout hebbende n/lac&eZ  @X?ema  Bogaert soo voor haer
selven a,ls vervangende ende de rato caverende  voor d’andere
mede erffgenamen  van Za : Cmj’ntqe  Fillemz  (sic) die wedue
was v a n  %lZem ilnc&t+ieL~z  Boguec? in  s i jn  l even  mede
Burgemt. der voors. stede. Ende bekende sij comj;ten in de
voors qualite vercocht ende opgedragen te hebben, gelyck
zij vercopen  ende opdragen bij  desen ae11 ende ten behouve
van Dirck Dircks Coot onsen poorter seeckere twee cleyne
huyskens  ende erffkens slaende~~  , e n z .

Onmogelijk is het thans te zeggen, welke twee kleine
huisjes daarmede  worden bedoeld : misschien bestaan zij zelfs
nu niet meer. Oppervlakki,v beschouwd, heeft die akte dus
alle waarde verloren. Een onverschillige betrekkelijk dien
nouden rommel/),
wetenschap,

zoo’n akte in handen krijgende met de
dat, ‘t maar een oude koopakte is, zou haar

zeker !lebben verscheurd.
11aa.r wat blijkt er uit?
D a t  dnclries Bogaert  een zoon had ,  genaamd F%$lrL

Bogaert  , Burgemeester van ‘s-Crravenza,nde,  die gehuwd was
met C+&ge  WiLZemsrZr en dat deze kinderen hadden, o. a.
CG?*nelis  Boguert,  mede Burgemeester van ‘s-Gravenzande,  en
iIlachte2 Bogaert, getrouwd met Gerrit Jnnm ‘t Noen.

Hier worden dus drie opvolgende geslachten genoemd ;
en een nazaat, die bewijzen wil dat die voorv$deren  regee-
ringspersonen
vindt

waren of dat zij werkelijk waren getrouwd,
in dat oogenschijnlijk  onbeduidende koopaktetje, wat

hij verlangt.
‘ s - G r a v e n z a n d e

21 April 1883.
P. R. D. v. D . KASTEET,E.

DZeer dan een half millioen verkocht voor duizend
gnlden  of het nadeel? dat men lijden kan, door het

gemis va.n een behoorlijke geslachtlijst,

Den verzamelaars of samenstellers van geslachtlijsten wordt
door velen wel eens verweten dat hun werk van geen
of van zeer weinig praktisch nut is. Betreft het de afstam-
ming van enkele familitin, die zich in de geschiedenis be-.
roemd gemaakt hebben en telkens daar in vermeld worden,
dan willen zij somtijds wel erkennen, dat de kennis daar-
van, benevens die van hunne onderlinge vermaagschapping,
veel kan bijdragen tot het ophelderen van de oorzaken, die
door hun invloed op de daarop gevolgde gebeurtenissen van
veel gewicht geweest zijn ; doch wanneer het geslachtreken-
kundig onderzoek zich ook uitstrekt tot zoogenaamde niet-
historische geslachten of personen en ook op die van den
tegenwoordigen tijd, dan wordt dit meestal toegeschreven
aan de zucht naar ijdelheid van sommigen, om met een’
grooten stamboom te pralen en men ziet over het hoofd,
dat de kennis en het bezit van pen goed ingericht met
authentieke bewijzen gestaafd geslachtregister, den bezitter
in vele gevallen zeer groote diensten kan bewijzen;
terwijl de onbekendheid met de familiebetrekkingen zijner



voorouders den afstammeling dikwijls op groote geldelijke
verliezen ia te staan gekomen.

Hiervan kunnen getuigen, de van tijd tot tijd in de
Nederlandsche Staats-Courant geplaatste oproepingen van
erfgenamen van personen wier nalat,enschappen  bij de voor-
malige wees- en momboir-kamers berustende waren, en die
zelfs ook nog in een afzonderlijk boek door Mr. D. H.
Levyssohn Norman  openbaar gemaakt zijn.

Slechts een gedeelte dier’ nalatenschappen is bij de erf-
genamen te recht gekomen, of bij een of meer personen,
die bekend met de familiebetrekkingen van den erffater en
der erfgenamen, het recht op die erfenis, zooals men dat
noemt, voor een appel en een ei, van laatstgenoemden ge-
kocht hebben, en de niet tijdig gereclameerden zijn in
de kas van verschillende gemeenten gestort, nadat bij de
wet van I4 November 1879 (Stbl. no. 197) bepaald was,
dat de algemeene commissie van liquidatie der zaken van
de voormalige wees- en momboir-kamers, negen maanden
na de afkondiging dier wet , geacht werd te zijn ontbonden.

Een merkwaardig voorbeeld van het nadeel, dat iemand
door onbekendheid met zijne familiebetrekkingen geleden
heeft, is de deeling der nalatenschap van den baron van
Isendoorn & Blois. Op het kasteel de Cannenborch)  niet
ver van het dorp Vaassen  gelegen, stierf op deur  9en De-
cember 1865 Frederik Cxrel Theodoor , baron van
Isendoorn B Blois van Cannenborch, eigenaar van voor-
meld kasteel en van de daarbij behoorende landerijen. Hij
was 11 November 1’847 gehuwd met Charlotta Theodora
Maria Alexandrina, barones van Oldeneel tot Oldenzeel ,
doch hun echt was kinderloos. Bij geheim testament in
dato 7 Maart 1.864 had hij zijne eventueel na te laten
weduwe het vruchtgebruik zijner nalatenschap vermaakt ,
dat zij ook tot haar overlgden,  op 5 Juni 1882, genoten
heeft. Over die nalatenschap is een langdurig proces ge-
voerd , daar zich een groot aantal personen opdeden, die
vermeenden daarop geheel of gedeeltelijk aanspraak te heb-
ben, totdat bij vonnis van de arrondissements-rechtbank te
Arnhem in dato 12 November 1868, de nalatenschap is
toegewezen aan : 10.  den heer F. J. Hallo, te ‘s-Gravenhage,
voor de helft, 2”. Pierre François Léopold Ferdinand, baron
van der Gracht de Rommerswael en zijne echtgenoote  gravin
de Berlo,  de graaf de Hamal en de douairière barones de Spri-
mont, geboren de Hamal,  wonende in België, die den erf.
later van vaderszijde in den 7en graad van bloedverwantschap
bestonden, te zamen voor de andere helft.

Wanneer de andere personen, die bij dat vonnis niet
gerechtigd verklaard z# tot de erfenis, ‘eene  goede ge-
slachtlijst gehad hadden, zouden zij daaruit hebben kunnen
zien, dat genoemde personen hen van de erfenis uitsloten,
en in dat geval hadden zij zich de kosten van een proces
kunnen besparen

De heer Hallo was geen bloedverwant van den erflater,
maar had van een bloedverwant in den 4e*  graad, in dr
moederlijke zijlinie, nl. Priedrich Carl Joseph, baron von
Venningen , wonende te Baden, voor de som van 1000
gulden al diens rechten in den boedel van wijlen den heel
,,Frederik  Carl Theodoor, baron d’lsendoorn à Blois var
Cannenburglf gekocht, blijkens akte in dato 31 Januar
1867, verleden te ‘s-Gravenhage voor den notaris J. L
Wiercx. De baron von Venningen was dus vermoedelijk
niet bekend met zijn erfrecht op de aanzienlijke nalaten.
schap van den overledene, anders had hij dat recht op dien!
nagelaten goederen , waarvan de helft der onroerende, hiel
te lande gelegen goederen, op het oogenblik van het open-

rallen dier nalatenschap , eens koopwaarde had van
i15.600 gulden (zie vont&  der arr.-rechtbatik  te Arnhem in
lato 2 December 1869, gedrukt in het Weektdad  vooq
Votaris-ambt en Registratie  van 6 Februari 1870) niet voor
.OOO  gulden afgestaan. Het gemis eener goede genealogie
leeft hem dus een verlies berokkend van meer dan een
ralf millioen gulden.

Over het kasteel de Cannenborch, deszelfs  geschiedenis en
bewoners , vindt men zeer belangrijke artikels in den
$elderschen  Volks-Almanak 1881 en 1882, door den len lui-
enant-adjudant H. M. Werner.

J. C. VAN DER MUELEN.

Hordijk.

Volgens overlevering is het geslacht Hordijk,  dat tot
vapen  voert: gevierendeeld, 1. en 4. in rood drie zilveren
vassenaars,  2. en 3. in blaauw een gouden dwarsbalk, en
,ot helmteeken een zilveren wassenaar tusschen eene
-00de zilveren vlucht, afkomstig uit dat van Wasse-
laer, welks wapen het dan ook voert, doch met een
tnder helmteeken  , en z0ude een der jongere zonen van
lat geslacht, bij gelegenheid van een gevecht, over den
Hordijk  gejaagd zijn, en zich naar dien dijk genoemd
lebben.

In van der Aa , Aardrijkskundig Woordenboek, vindt men
vel  een Horndijk  op een kwartieruurs afstand van Leerdam
Telegen, zijnde een gedeelte van den Noorder Lingedijk ,
aansluitende aan de Dief- en Meerdijken, doch dit is niet
Hordijk; deze naam wordt gedragen door eene buurt in
suid-Holland,  op een kwartier uurs afstand ten zuiden van
[Jsselmonde gelegen; mogelijk heeft genoemd geslacht aan
lie buurt zijn naam ontleend.

Ie generatie :
De eerste, die van dien naam gevonden wordt is Adriaan

Aordijk  , begraven te Barendrecht, onder eene zerk waarop
het wapen van Wassenaer uitgehouwen is ; zijne huisvrouw
was Margaretha Japhitsdr. of Jacobsdr. Zij hadden vier
kinderen, 11.1. :

Ile g e n e r a t i e :
1. Inge Adriaansz. Hordij  k , begraven te Barendrecht, die

uit zijn huwelijk met Neeltje  Maartensdr. 5 kinderen naliet,
zie . . . . . . . . . . . . . . a;

2. Jacob Adriaansz. Hordijk’, begraven te Barendrecht
onder een zerk, tr. Geertje Joostensdr. van Driel, waarbij
S kinderen, zie _ . . . . . . . . . . . b ;

3. Japhit  en
4. Adriaan, beide zonder nakomelingen overleden.
IIIe generatie :
a. 1. Adriaan.
2. Pieter Ingesz. Hordijk,  tr. te West-IJsselmonde,  en

laat na. . . . . . . . . , . . . . . . c.
S. Gerrit Ingesz. Hordijk,  woonde eerst te Piershil, later

te Wieldrecht en was gehuwd met Adriaantje Crynsdr. bij
wie hij een dochter verwekte genaamd Cornelia, uit wier
huwelijk met Leendert Jobzn. van Driel, drie kinderen
geboren werden.

4. Willem.
5. Jacob.
b. 1. Maria Jacobsdr. Hordijk, tr, Pieter van Slinger-

land Jansz., bij wie 10 kinderen.
2. Helena Jacob&. Hordijk, tr. Simon van der Koy

(ook Kooy geschreven) Anthonyszn. tot Westmaes.
3. Adriaan Jacobsz. Hordijk,  geb. te Dordrecht, st.
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aldaar in 1683. Deze was (volgens Balen, Beschrijving van
Dordrecht, bla. 191 en 192)) diaken aldaar 1668. en
1675. Hij was 1 Juni 1660 gehuwd met Maria Hamers,
bij wie hij 14 kinderen verwekte, allen te Dordrecht .ge-
boren, waarvan nog afstammelingen in leven zijn.

IVe generatie :
c. 1. Inge Pietersz. Hordijk,  tr. Aeltje, bij  wie een zoon

Pieter; het is niet bekend of uit diens huwelijk met
Helena Hoogvliet kinderen zijn geweest.

2. Grietje.
3. Neeltje en

4. Adriana , die te Barendrecht gehuwd was met N. Blok.
J. C. VAN D E R  MUET.EN.

Boekwerken van 1870 tot en met 188R in Nederland
verschenen op het gebied van wapen-, geslacht-

en zegelkunde.

(Y,rvoZg).
Qenealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten,

onder hoofdredactie van Jhr. W. F. G. L. VAN DER DUSSEN
en M. P. SMISSAEBT.  Opgedragen aan Z. M. den Koning.
‘s Hage,  C. van Doorn en Zoon. 1865-1873.4to.  (le-9e
jaargang). f 81. Elke jaargang 36 tabellen met fa,miliewapens.
Index op le, 2e en 3e serie, ieder J 1.50,

Annuaire gCnéalogique  des Pays-Bas, publié sous la
direction de A. A. VO R S T E R M A N  V A N  OYEN et G. D.
FRANQUINET.  Maestricht,  H.Bogaerts, 1874 et 1875. Gr. 8v0.
Met wapenplaten. 2 deelen.  Per deel / 3.50.

J . A. Ar,BERnINaK  THIJM. Afstamming van Z. M. Koning
Willem 111 , en van H. M. Koningin Sophia, uit Keize:
Karel den Groote. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen,
1874. 1 vel in plano. f 1 . 5 0 .

P. 6. M . Stamboom van ‘t huis Oranje-Nassau. Amsterdam,
Amand, Lith. 1874. 1 vel in plano.

MR. A. J. ENSCHEDE. Geslachtregister der familie Purselen
Eaarlem,  1874. Fol. Niet in den handel

MR. A. J. ENSCHEDE. Geslachtregister der familie Koenen
Haarlem, 1874. Fol. Niet in den handel.

Iets over Nederlandsche en Luxemburgsche ridderorden
‘s Hage  , M. M. CouvBe,  1874. Gr. 8vo. f 0.30.

J. A. AT,BERDINGFR  THIJM.  Opvolging en vermaagschapping
der vorsten en heeren,  die over de Nederlanden geregeerC
hebben van Pepijn van Landen tot Maximiliaan,  in taf&
gebracht. Amsterdam , C. L. van Langenhuysen, 1875
1 vel in plano. f 0.90.

Mr. W. J. baron D’ABLAINQ  VAN GIESSENBURQ.  De ridder-
schappen in het Koningrijk der Nederlanden, of de ge.
sohiedenis , regeling en zamenstelling van den stand del
edelen, van 1814 tot 1850, uit oorspronkelijke bescheider
bewerkt. ‘s Gravenhage, C. van Doorn en Zoon., 1875. Gr
.+o. ‘f 9.00.

Mr. 5. H. MOSSEI;MANS.  De Gruyter’s Navorscher. Maand.
blad tot bevordering van de kennis van het geslacht var
de Qruyter en zijne aanspraken op de aanzienlijke nalaten.
schap van wijlen den markies de Bette. ‘s Qravenhage, 1875
per jaargang f 1.00.
-‘NB.  Van dit Maandschrift verschenen 21 nummers in

4to formaat van 1875-1877, vervolgens een Genealogisch:
Maandblad 8 nummers April-Sept. (1878), daarna ondel

.en titel van Genealogische Navorscher onder redactie van
‘. H. POTTKEMPEB,  (Oct.  1878-Febr.  1879) 9 nummers.
bne Nieuwe Serie, weder qetiteld : Genealogisch Maandblad
terscheen Januari 1879 tot Maart 1880, 13 nummers, al het
aatsta in 8~0.

(Wordt vervolgd).
‘s-Gravenhage. 8. A .  VORSTERMAN  VAPI OY~.

Geboorten, huwelijken en sterfgevallen in adellijke
en aanzienlijke geslachten (1).

FEBRUARI 1883.

GEBOORTEN.
2. Abraham Gerrit Jeronimo, zo011 van Gerrit Jeronimo

le Vries en van Carolina Johanna Sophia Westerouen
van Meeteren, te Oudenbosch.

N., dochter van Mr. Wouter Hendrik Elias en van
Anna Maria Hulshof, te Amsterdam.

7. N., dochter van Willem François Constant@ Druy-
vesteyn en van Jonkvr. Willemina Cliff’ord,  te Amsterdam.

8. Julie Marie, dochter van William Charles Reginald,
baron van Tuyll van Serooskerken en van Anna Mathildn,
gravin van Limburg Stirum, te ‘s-Gravenhage.

9. N., zoon van Willem Hovy en van Pauline Geer-
truyda Tutein Nolthenius , te Amsterdam.

10.  Wendelina Jeanne,  dochter van Jacob Christiaan
Mijnssen en van Jonkvr. , Jeanne Claudina Verspijck , t e
‘s-Gravenhage.

ll. N. , zoon van Mr. Barthold Philips, baron van Ver-
schuer en van Ottelina Maria , barones van Balveren, te
brnhem.

13. N., zoon van Jhr. Mr. Rudolph Antoni Petrus
Sandberg tot Essenburg en van A. C. Junius van Hemert,
op den huize Klein Essenburg.

20. Joanna Mar ia , dochter van Jan Joseph Godfried ,
baron van Voorst tot Voorst en van Anna Margaretha
Elisabeth Maria Cremers , te ‘s-Gravenhage.

HUWELIJKEN.

1. Jhr. Leonard Willem de Casembroot,  geb. te ‘s-Gra-
venhage 29 Augustus 1853, zoon van Jhr. François en
van Jonkvr. Agneta Johanna Theodora van de Poll, met
Cathérine Jacqueline Laure de Bruyn, oud 24 jaar, geb.
te Amsterdam , dochter van Martinus en van Maria Cornélie
Georgine ConquerB  de Monbrison, te Amsterdam.

15. J. C. Ca,merling Helmolt,  geb. in 1852, le luite-
nant bij de hussaren, met Catherina Johanna, barones van
Sytzama, geb. 12 Februari 1862, dochter van baron Mr. Johan-
nes Galenus Willem Hendrik en van zijne 2e vrouw Jonkvr.
Catharina van Haersma de With, te Zutphen.

2 4 .  C .  F .  A .  Gregory, luitenant ter zee, met A. J.
H asselman, te Zoelen.

28.  G. F.  Freudenbeg, weduwnaar van A. H. Stoop,
met J. C. van Lennep, te Deventer.

STERFGEVALLEN.

( firvolg)  .
JANUARI 1883.

27. Johanna Petronella  Catharina, barones van Reede van
Oudshoorn, oud 67 jaar, geb. te Leiden, dochter van

(1) Iu Maundblsd  No. 3 te verbetereu:
blz. 16 regel 31 van onder: Baer  lees Bh.

I) 13 ” 9 ,I boven: Leiden lees Lieden.



baron Pieter Adriaan en van Catharina Maria Musquetier ,
te ‘s-Gravenhage.

25/30. J. F. Bodenstein, oud 76 jaar, weduwe van
Florimond Joseph Aloys  Ignace, graaf de Ficquelmont de
Vijles,  te Ratavia.

FEBRUARI  1883.
6. Jonkvr. Johanna Alberta de Jong van Beek en Donk,

geb. te Hreda 12 Juli 18S2, dochter van Jhr. C. J. en
van 8. M. du Marchie Servaas, te Breda.

(Fam. ber. 2 Febr.) Hendrik Hooft Graafland, oud 76
jaar, man van W. F. M. Eekhout,  te Ruurlo.

(HaarZ. Cour.  7 Febr ) Mr. Carel Jan Ernst Adriaan
Marie Buchner  , man van (3. A. barones van Ittersum,
Huize Oog in al, bij Utrecht

7. Jhr. Mr. anthony Adriaan van Oldenbarneveld ge-
naamd Witte ‘l’ullin,gh , geb. 25 Juni lSO5,  ofticier  der
orde van de Eikenkroon, versierd met het Metalen Kruis,
griffier bij het hoog militair gerechtshof te Utrecht, zoon
van Jhr. 1Mr. Johan Gerard en van Lucia Catharina
Stratenus, man van Jonkvr. Louisa Anna dlexandrina
Ram , te Ut’recht.

S Mr. Jan van Brake1 Schimmel, geb. te Weesp, raads-
heer bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch  , weduwnaar
10. van Carolina Henrietts van der Meer Xohr  en 20. van
Johanna Cornelia Verschoor, te ‘s-Hertogenbosch.

9. IJsbrands !l’jeska  Hoeksema, weduwe van Mr. J-ohan
Hendrik Quintns, te Groningen.

10. Unico  Hendrik van Notten, oud 52 jaar, zoon van
Johan Cnrel en van Agatha Johanna Elisabeth Wilkens ,
weduwnaar van G. J M. C. de Joncheere, te Menton (Italië).

10. Jan Viruly , geb te Schiedam, zoon  van Jan en van
C a t h a r i n a  H e l e n a  v a n  Pelt? man \,an Wilhemina  de
Vree, te ‘s-Gravenhage.

12. Pnulina Sara l!laria  Hinlopen , oud 72 jaar, dochter
van Pieter Anthony, Heer van Sterkenburg en van Jonkvr.
Anna Maria Cornelia,  van Westrenen , te Utrecht.

12. Jhr. Mr. Pieter Adam van Holthe  tot Echten, oud
76 jaar, ridder der orde van den Ned. TJeeuw, oud presidenl
van het provinciaal gerechtshof in Drenthe, weduwnaar var
Jonkvr. Petronella Maria de Court, te Bssen.

1.3. Ontko Rhijnvis Feith , geb. te Weener  (Oost
Friesland) 28 Juli 1813 : zoon van Dr.  Evera.rd  Eissc
ChristoEel  en van Thalea Anna Magdalena Hesse 9 op der
huize Boschwijk bij Zwolle.

(HaarZ. Cour.  van 19 Febr ) Anna Carolina, barones var
Oldeneel van Heerenbrink, geb te Brussel 4 December
1811, dochter van baron Henri François Antoine Gaspal
Ignace en van zijne Ze vrouw Jeanne Fra.nçoise Weemaels
weduwe van Josephe le Bron de Vexela, te Maastricht.

141.  Maria’ Johanna Catharina Alewijn, geb. te Hoorr
2 Juni 1803, dr. ran Mr. Frederik en van Margareths
Christina Opperdoes, te Hoorn.

14. Hendrik Gabriël van der Kraan, 70 jaar, oud-
secretaris van Groenlo, man van H. H. van Suchtelen, tt
Groenlo.
15. Henrietta Christine Engelenberg, oud 82 jaar, geb

te Meppel, dochter van Johannes Rudolph en van Johannz
Sidonia Hein, weduwe van Antonius Raedt van Oldenbarne
velt , te ‘s-Gravenhage.

16. Mr. Adriasin Willem Karel Ariëns, 63 jaar, te Utrecht
16. Mr. Johan David, baron van der Heim van Duyven

dijke, geb. te Middelburg 21 Augustus 1819, zoon va1
, baron Mr. Johan Adriaan en van Jonkvr. Petronella Johann:

Schorer,  te ‘s-Gravenhage.

16. Jonkvr. Alice Michiels  van Kessenich,  oud 10 Jaar,
lochter  van Jhr. Mr. Louis Ferdinand Hubert en van Anna
Jatharina Feijens, te Roermond.

17. Jhr. Henri TJouis  de Geer, geb. op den huize Rijn-
luizen  bij Jutphaas 10 Maart 1827, zoon van Jhr. jan
Jacob en van Martha Johanna Meinertshagen , man van
Maria ,Christina Jong, te Beverwijk.

19. Jonkvr. Anna Justina Maria Geertruida Six, geb.
;e ‘s-Gravenhage 9 Augustus 1881, dochter van Jhr. J. D.
:n van G. J. S. barones van Lynden te ‘s-Gravenhage (zie
Maandálacl  No. 3, blz. 15).

20. Jhr. Daniel Bowier, gepensioneerd kapitein-luitenant
;er zee, ridder der orde van de Eikenkroon, man van
J. A. E. P. Versvelt, te Voorschoten.

21. Jhr. Willem Anne Röell, rentmeester van het kroon-
lomein, rentambt Tholen, zoon van Jhr Mr. Charles Henri
:n van Jkvr. Wilh. Louise van Weyler, te Bergen op Zoom.

21. Jhr. Jan Willem Jacobus de Mnrees van Swinderen,
Tel). 10 Juni 1861, zoon van Jhr. Mr. Jan Willem Jacobus
:n van Pompea Anna .Frederika  Siertsema, te Blijham.

25. Anna Marie Reuchlin, oud 78 jaar, te Arnhem.

Briefwisseling,
Redactie Maasgouw te Maastricht Zes nummers van den

oopenden jaargang ontva.ngen  , wij verzoeken de laatst
LTerschenen  nummers.

Verein HeroZd,  Berlijn.
vangen de

Gaarne zullen wij in ruil ont-
uitgaven der vereeniging.

Bcarlern,i.u dralrlicu Genealogica  te Pisa. Zending van het
Maandblad zal ons welkom zijn.

Redactie cie Portefeuille, Nieuwe Kmst- en Letterbode.
De verschenen nummers van den loopenden jaargang zien
wij te gemoet.

S. Beekkerk, te Leeuwarden. Zendt het artikel met platen,
Ian kunnen wij nader zien. Uwe bijdragen zullen welkom zijn.

Jhr. J. J. P. te A. en P. J. B. R. de P. te A. De
statuten staan in Maandblad N”.  1.

J Cs. F. te A. Uwe bijdragen in dank ontvangen; gaarne
zien wij meer te gemoet

J. A. te E. en W. Zendt ons den NavorscLer  in ruil dan
staat ook de boekerij u ten dienste. Zie het advertentiën-
hoofd van het Ma.andblad.

C. M. v. H. archivaris te 11. Uwe bijdragen zullen steeds
welkom zijn.

I _

Redactiën van verschillende couranten. Het Maandblad
zal gezonden worden, mits men den inhoud vermeldt, en
steeds een nummer toezendt van het blad waarin de ver-
melding voorkomt.

ADVERTENTKËN.-.~- ~_
Bij C. JA. VAN LANQENHUYSEN,  te A m s t e r d a m ,  is v;I

schenen en bij alle boekhandelaren verkrijgbaar :
Hugo de Groot en zijn Geslacht,

DOOR

A.  A.  VORSTERMAN VAN OYEN.

.Prijs f  1.76:
-

Deze genealogie, opgeluisterd met vijf plat en, biedt
eene wederga aan voor die van Pieter Cornelisz. Hooft
en zijn geslacht, uitgegeven in 1881.

Gedrukt bij QEBR.  J. t H. VAN LANGENHUYSEN, te ‘s-Gravenhage.
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Dit blad verschïnt omstreeks het midden
van iedere maand onder redactie van het
bestuur en wordt Alleen aan deledenvan
het
medes

enootschap  gezonden. Brieven en
eelinqen, alsook bijdragen voor het

Maandblad te zenden aan den secretaris
van het genootschap, den Heer A. 8.
VORSTERYAN  VAN OYEN,  Sumatrastraat  3,
te ‘s-Gravenhage.

Leden te ‘s-Gravenhage betalen per
jaar, (behalve f 2.50 entrhe) . . f 10.00

Zij , die lid worden in 1883 en buiten
‘s-Gravenhage wonen. .

Zij ,
f 5.00

die lid worden na*3i Dec. 1883
en ook buiten ‘s-Gravenha e wonen f 6.UO
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noemde wetenschappen, per regel f 0.20
Afzonderlijke nummers niet verkrijgbaar.

No. 5. ‘ s - G r a v e n h a g e ,  J u n i .

PRINSES MARIANNE DER NEDERLANDEN.

Op den 29 Mei 1883 des morgens 52 uur is op het Kasteel Reinhartshausen bij Erbach in Nassau
overleden de jongste dochter en het laatst overgebleven kind van Z. M. Koning Willem 1 der Nederlanden, nl.
H. K. H, Wilhelmina Frederika Louisa Charlotte Marianne, prinses der Nederlanden, dame der Pruissische
Louisa  orde en der orde van Katharina van Rusland. Eene hartaandoening gepaard met zware benauwdheden
maakte een einde aan hare levensdagen. Zij was geboren te B&rlijn  9 Mei 1810 , toen hare doorluchtige
ouders door de Fransche overheersching uit hun vaderland verdreven waren en hoewel zij zich veeltijds in
Duitschland bij hare kinderen en kleinkinderen ophield, zoo vergat  zij haar Nederland niet, alwaar zij bij het
dorp Voorburg haar buitenverblijf, Rusthof genaamd, had. Hare belangstelling in de geschiedenis van haar
stamhuis is dan ook bijzonder gebleken bij  de in 1880 te ‘s Gravenhage gehouden ,,Tentoonstelling  van
voorwerpen betrekking hebbende op het Vorstelijk stamhuis Oranje-Nassau en op de Wapen-, Geslacht- en
Zegelkunde//, welke tentoonstelling Zij tot drie maal toe met veel belangstelling bezocht en met een ruime
geldelijke bijdrage gesteund heeft,

Uit haar huwelijk, dat op den 14en
Heinrich ALBRECRT prins van. Pruissan ,

September 1830 te ‘s Gravenhage gesloten werd met Friedrich
zijn de navolgende kinderen gesproten :

1. Friederike Luise Wilhelmine Marianne Charlotte, prinses van Pruissen, geb. te Schönhausen bij Berlijn
21 Junij 1831, st. 30 Maart 1855, tr. 18 Mei 1850 Georg, erfprins en sedert 20 September 1866, hertog
van Saksen Meiningen en Hildburghausen  , geb. 2 April 1826, zoon van hertog BERNHARD Erich Freund
en van MARIE Friederike Wilhelmine Christiane, prinses van Hessen.

Uit dit huwelijk :
a. BERNHARD Friedrich Wilhelm  Albrecht  Georg, hertog van Saksen, erfprins , geb. 1 April 1851,

gehuwd te Berlijn 18 Februari 1878 met Victoria Elisabeth Auguste C HARLOTTE , prinses van Pruissen,
geb. te Potsdam 24 Julij 1860, dochter van FRIEDRICH WILHET,M Nicolaus Carl , kroonprins van
Duitschland en Pruissen en van VICTORIA Adelheid Marie Louise, prinses van Groot Brittannie en
Ierland.

Uit dit huwelijk is een dochter :
THEODORE Victoria Auguste Marianne Marie, hertogin van Saksen, geb. te Potsdam 12 Mei 1879.

b. MARIE Elisabeth, hertogin van Saksen, geb. 23 September 1853.
2. Een levenlooze zoon 4 December 1832.
3. Friedrich Wilhelm  Nicalans AT,BRECHT,  prins van Pruissen, geb. te Berlijn 8 Mei 1837,  tr. aldaar

19 April 1873 MARIE Friederike Leopoldine Georgine Auguste Alexandra Elisabeth Therese Josephine Helene
Sophie, hertogin van Saksen, geb. 2 Augustus 1854, dochter van hertog ERNST Friederich Paul George
Nicolaas en van Friederike Amalie AQNES,  hertogin van Anhalt.

Uit dit huwelijk :
a. Wilhelm Ernst Alesander  FRIEDRICH HEINILICH,  prins van Pruissen, geb. 15 Juli 1874.
b. Wilhelm  Friedrich Carl Ernst JOACHIM  AI~BRECHT,  prins van Pruissen, geb. 27 September 1876,
c. FRIEDRICH WILHET,Y  Victor Carl Ernst Alexander Heinrich, prins van Pruissen, geb. 12 Juli 1880.

4. Friderike Wilhelmine Luise Elisabeth AT,EXANDRINE,  prinses van Pruissen, geb. 1 Februari 1842,  tr.
9 December 1865 ‘Friedrich WIT,HELY  Nicolaus, hertog van Mecklenburg Schwerin, geb. 5 Maart 18?7-; st.
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28 Juli 1879, zoon van den groothertog Paul Friedrich en van Friederike Wilhelmine ALEXANDEINE  Marie
Helene  , prinses van Pruissen.

Dochter uit dit huwelijk :
Friederike Wilhelmine  Elisabeth Alexandrine Augustine Marianne CHART~OTTE  , hertogin van Mecklen-
burg Schwerin, geb. 7 November 1868.

De 64 kwartieren van H. K. I-K. zijn te vinden in het werk van C. de Francquen, Recueil &storique
g&éaZogkue  , chmoZog&pe  el ~obilìaìre d e s  maisow e t  families  iZZ&re.s  e t  nobles &L Royawne,  prék& d e
LIL génkaalogie kistòrique de la maisorb  royale cles PapBas  Nassau-orange,  nl. de 32 van Koning Willem 1 op
Tabel V en die van Koningin Frederika Louisa Wilhelmina op Tabel 1X.

De. stad ‘s Gravenhage gaf haar in April 1830 den titel van Ijgeborene  burgeres van ‘s Gravenhage//.

Jhr. Mr. JOHAN MAURITS VAN PABST van Bingerden.

Op den
ridder der orde

27 Mei jl. is te Nijmegen overleden Jhr. Mr. JOHAN M AURITS VAN PABST  van Bingerden ,
van den Ntderlandschen Leeuw,

1 Mei 1877 kantonrecht,er te Nijmegen;
van IS48 tot aan de reorganisatie van het rechtswezen op

hij genoot dus gedurende slechts zes jaren een welverdiende rust. Van
zijn jeugd af aan was hi een minnaar van de beoefening van ‘s lands geschiedenis. In 1836 promoveerde hij
aan de hoogeschool  te Utrecht. Van hem zijn ons de volgende geschriften bekend. In le Héraut d’armes
revue  intemationale  d’histoire et cl’arch6ologie  Mraldique  , Bruxe l l e s  1869  ,
historipe  suu1’  les barons  cZe  B i e s t  e n  BraiJant,

verscheen van zijn hand, Notice
eene merkwaardige bijdrage vooral voor de geschiedenis van

Brabant. Eenige jaren later vatte hij, d‘aar zijn oorspronkelijk geschrift aanmerkelijk door studie nog was uit-
gebreid, het plan op een afzonderlijk werk daarover uit t.e geven ; door omstandigheden onafhankelijk van zijn
goeden wil werd echter dit plan niet verwezenlijkt. Twee jaren later en wel in 1871 werd door hem bij
C. A. Vieweg  & Zoon te Nijmegen uitgegeven l,&entaris  van het oud-archief  van ïiet Oud-ázcrger-gaathuis  te
Ngjmegen  .P Niet alleen dat deze inventaris zaakkundig is opgemaakt, maar ook het archief, dat eertijds in
het gebouw op zolders en in kisten verdwaald rondslingerde, werd door hem keurig geordend en toen beschreven;
eenig jaren later, toen hij weer den tijd had gehad dat archief te bestudeeren, vervaardigde hij een vervo’lg
op dien inventaris; deze berust in handschrift in genoemde stichting.

In de flnnuaire  de la noblesse et des familles patriciennes des Pays-Bas, jaargang 1879, onder redactie
van A. A. Vorslerman van Oyen, werd door den ontslapene bewerkt la génJalogie de la fanai& Hop , terwijl
ook aan de twee daarop volgende jaargangen zijne medewerking niet werd onthouden.

Alvorens deze weinige aanteekeningen te besluiten met eenige genealogische gegevens dienen wij nog
mede te deelen,  dat een ieder hem steeds bereidwillig vond om met zijne uitgebreide kennis te helpen.

Hij werd te Kleef den 30 Juni 1810 geboren uit een oud adellijk geslacht; zijne ouders waren Jhr. Rudolf
Willem Jacob van Pabst van Bingerden en Jkvr. Jeannette Antoinette Henriette ‘van I>iest.

6 September 1848 verbond hij zich te Nijmegen in den echt met Isabella Geertruids Johanna de Man,
geboren den 21 December 1818, die hem drie kinderen schonk, nl.

1”. Jhr. Rudolf Willem Jacob van Pa.bst  van Bingerden , gepensioneerd zee-officier, oud-burgemeester

2O.
van Elst, schoolopziener in het district Tiel en gehuwd met Jkvr. Cunera Engelen van Pijlsweert.

3%
Jhr. Adriaan Hendrik Maximiliaan Maurits van Pabst van Bingerden, eerste luitenant der infanterie, en
Jkvr. Isabella Catharina Johanna van Pabst van Ringerden  , geb. 7 Dec. 1856 , st. te Nijmegen
22 Dec. 1877. 1

Naamlijst der Leden

IW VOLQORDE  VAN TOETI&EDINQ.

.J. C. vn11 der Muelen . . .
A. A. Vorsterman van Oyen.

‘s-Gravenhaie.
id.

M. A van Rhede van der Kloot
J. A. de Bergh . . . . .
J. D. M de Klerk . . . .

: Jhr. Mr. E. van den Berch van
Heemstede . . . . . .

id.
id.
id.

id.

R. P. van den Bosch .
Fred. Caland . . . . : 1 1

‘s-Gravenhage.
id.

C. 0. van Couwenberg.  . . . id.
J. B. Rietstap . . . . . . id.
L. U. Rengers van Naerssen. . id.
W. J. C. van de Watering (1). id.
P. R. Dingemans van de Kasteele ‘s-Gravezande.
Mr. C. J. van der Muelen . . Delft.

(1) Da twaalf hier genoemde l+en Gja de oprichters Y~U  het genoot-
schap, waarvan  dé +jf .eerstnn’  h+++ur  nitní@n (zie Maandblad no. 1).
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J. H. L. F. van Frsnck . . .
Mr. P. F. Besier. . . . .
XIr. C. J. E. graaf van Bijlandt:
Mr. A. J. Enschede. . . . .
J. H. van Duinen .
Jhr. V. J. G. Beelaerts’van  Blok:

land . . . . , . . . .
Alph. Goovaerts . . . . . ,
Pierre J. E. van Loon.
F. G. Waller.  . . . : 1 1
.L. J. A. Hraakenburg  .
8.Beekkerk.  . . 1.1 1
Y T. Bogaard . . : . : .
Jhr. F. van Bevervoorden tot Olde-

meule. . . . . . .
S. J. L. baron Creutz .
J. A. van der Poest Clement’ .’
Mr. P. L. de Gavere . . . .
Nr. J . Huygens . . . . . .
A. G. Westerouën van Meeteren,
W. E. C. Moens.
Fr. D. 0. -0breen  1 : 1 1 1
Mr. Th. L. L. Prins . . . .

‘s-Gravenhage.
Maastricht
‘s-Gravenhage.
Haarlem.
Muiderberg.

‘s-Gravenhage.
Antwerpen.

id.
Amsterdam.
Leiden.
Leeuwarden.

id.

Amsterdam.
Arnhem.
Amsterdam.
Groningen.
‘s-Gravenhage.

id
Lymington (Engeland).
Amsterdam.
Haariem.

Mr. P. A. Tenckinck , Amsterdam.
Mr. J. Nanninga Uitterdijk : : Kampen.
E L. Umbgrove. . . . . . Utrecht.
Mr. J. J. de Vries . . . . . Twello.
J. C. de Waart . . . . . . Dordrecht.
J ll. Wagner . . . . . . Arnhem.
G. J. Boekenoogen . . . . . Wormerveer.
A. C. Bondam . . . . .
Jhr. J. F. L. Coenen van ‘s Gra:

Groningen.

vesloot . . . . . . . . Utrecht.
J. W. C. del Court van Krimpen Haarlem.
P. N. van Doorninck .
J. G. de Groot Jamin Jr.’

id.
1 : A m s t e r d a m .

W. de Jong . . . . . . . ‘s-Gravenhage.
Mr. K. J. F. C. K n e p p e l h o u t

van Sterkenburg . . . . Utrecht.
W. L. Koopmans . . . . 1 Wormerveer. -
Mr. K. M. G. de Meijier. . . Arnhem.
Mr. N. F. van Nooten.  . . . Utrecht.
J. J. van Oordt. . . . . . Zeist.
A. A. Reepmaker . . . . . Brielle.
J. C. F. van Sandick . . .
Jhr. Mr. A. F. 0. van Sasse van

Deventer.

IJsselt
J. M. C. ;an’ Biaauw Sonneielt’

‘s.Hertogenbosch.

van den Bergh  . . . . . Haarlem.
Anth. E. Grolman . . . . . Utrecht.
Mr. D. Engelberts . . . . . Vorden.
0. EI. J. C. Eschaazier
Mr. B. F. W. von Briicken Fock

Amsterdam.
Wiesbaden

W. de Haas . . . . . . . IJzen.doorh.
8. 1~. Krook van Harpen. . . A m s t e r d a m .
t, A. F. H. baron van Heeckeren Zutphen.
C. C. Hoffmann . . . . . . Maastricht.
J. A. Koopmans. . . . . . Nijmegen.
P. A. N. S. van Meurs . . . Utrecht.
1Mr.  J. 1. D. Nepveu . . . . id.
J .  Wenning  Yzn.  . . . . Leeuwarden.
J. H. J. van Wageningen thoe

Pekema . . . . . . . , id.
Het maandblad wordt in ruil gezonden aan:

.

rerein Adler  . . . . . . . Weenen.
Greif . Berlijn.

(oiinklijke  Bibli’otheek. : : : ‘ s - G r a v e n h a g e .
8aasgouw  . . . . . . . . Maastricht.
?ortefeuille. . . . . . . . Amsterdam.

Genealogiën samengesteld door de gebroeders
van Atteveld.

In het midden der XVII eeuw woonden te Utrecht de
rebroeders EI. en J. van Atteveld ; de een was advocaat en
le ander kunstschilder. Zij waren beiden vlijtige beoefenaars
ler geslachtrekenkunde en een aantal door hen vervaardigde
m met gekleurde wapens versierde geslachtregisters zijn nog
lij verschillende personen aanwezig. De ontwerpen en genea-
ogische  aanteekeninqen , waaruit die opgemaakt zijn, he-
usten op het Provinciaal archief te Utrecht. Daar zij voor-
ramelijk naar authentieke bronnen zijn samengesteld, zijn
leze aanteekeningen van veel belang. Niet alle ontwerpen
,ijn evenwel geschikt om in druk te worden uit,gegeven,
laar bij vele genealogiën de aansluiting gemist wordt.
3ij de meeste der daarin voorkomende personen en ,gebeur-
(enissen zijn de bronnen aangewezen, doch wegens de ver-
chillende verkortingen niet altijd even duidelijk. Het
;Qi  waarschijnlijk de boeken, die in het werk van J.
3urman , getiteld : UtrecAtsche  Jaadoeken  v a n  d e  XYe
mw, in het voorbericht vermeld zijn, benevens de leen-
negisters. Ik geef ze dus zoo als ik die gevonden heb, doch
net eenige aanvullingen uit bronnen, die òf niet door de
7an Atteveld’s geraadpleegd zijn, òf eerst later bekend zijn
geworden.

V A N  IJANSCROON.

Het geslacht van Lauscroon, ook Lantscroon, Lanscrone,
Landskroon of Lantskroon geschreven, is een der oude
lJtrechtsche geslachten, waarvan vele schrijvers melding
naken en die in de regeering der stad Utrecht eene voorname
slaats bekleed hebben. ,’

Het wapen is in goud drie zwarte kroonen (zie de wapen-
kaart der Ozcc2e Edele en Aanzìenlyke  Geslachte% des Stidts
sar, Utrecht, enz. door Willem Langerack).  In het wapenboek
van -B. Barkhuis, dat op de heraldieke tentoonstelling te
‘s-Gravenhage, onder N”. 3184 tentoongesteld was en dat in
17 10 vervaardigd werd, is de helm gekroond met de in Holland
vroeger in gebruik zijnde kroon van drie bladeren en twee
paarlen (Fransche markiezenkroon) en het helmteeken
twee uitkomende zwarte beerenpooten, in iedere klauw een
gouden bal houdende.

De klauwen dienen uit een gouden kuip met drie zwarte
hoepels te komen.

De kroonen in het schild worden in het Armorial van
J. R. Rietstap opgegeven als r,de sable ou d’azuro,  en daar deze
beide kleuren ook veel gebruikt worden om aan te duiden
dat de aldus gekleurde voorwerpen van ijzer zijn, zoo zou
men hieruit kunnen opmaken, dat deze kroonen  misschien
een versierde voorstelling waren van de vroegere stompe
lanspunten (‘), die op sommige steekspelen gebruikt werden
en welke figuren ook in wapens voorkomen, onder anderen

(‘) Deze stompe lanspunten aKrönl$ genaamd, vindt men o. a.
afgebeeld
milian

in het prachtig plaatwerk, aFreyda1 des Kaisers Maxi-
1 Turniere und Mummereien, WÏen 188Ou,  alwaar men op

blz. VIII van de daarbij behoorende beschrijving leest:
uItom  Es sollen sein 111  Rennen, in der gcstalt das ainer ain

Krönl der ander ainen scharfen Rennepiess hab.P
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in dat der familiën de Cotterel en Doublet. Het wapen met
deze lanskroontjes zou dus behooren ,tot de zoogenaamde
sprekende wapens.

De eerste persoon, die in het handschrift der gebroeders
van Atteveld voorkomt, is Johan van Lanscroon, gehuwd
met een dochter uit de familie van der Sterre.  Hij en zijne
kinderen zijn vermeld 8”. 1346 (Liber Cer. A. 46) en hg was
schepen te Utrecht 1366 (&3. .D. 138). (Jhr. J. J. de
Geer van Oudegein, Archieven deer Ridderlijke Duitacke  Orde,
enz. blz. 370). Zijne kinderen wa,ren Roetard, die volgt en
Braem van 1,. gehuwd met Juffr.  Alijt, dochter van Alphardus
de Lichtenberg (1402 D.  174;  1404 Reg(ister?) 15).
Volgens de geneal. Lichtenberg, ook door de Attevelds ver-
vaardigd, was de vrouw van Alphardus de L. Jutte Vresen
(Liber Blbus X 143) en zegelde zijn broeder Jacobus met
drie leliën.

Roetard van Lanscroon leefde omtrent 1360 en trouwde
Alfarda van Lichtenberg, Alfardsdr. (dus vermoedelijk zuster
van Alijt) 1380 (D. 138). Zij lieten 6 kinderen na.

1II.e.  Generatie.
1. Adriaan van Lanscroon was A’. 1419 met Alijt van

Raephorst  getrouwd ; zij was Gijsbertsdr. (Zib.  D. 120).
Schepen te Utrecht 1419, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 35,
37, 39, 41, 43, 45, 47, 60 en 68 (Burman,  Utredtscke

jaarboeken.) Hij leefde nog in 1471. Zie hunne kinderen
bij .

2. BEaem ian’ Linscroin i4o’2. ’ ’ . . ’ . ’
A

3. Alphart  van Lichtenberg, proost van St. Salvator te
Utrecht 1416, 1399 (Siy. Zib. Alb.  121) 1404 ; volgens
Atteveld had hij een zoon Volcart van Lichtenberg, canunnik
van St Marie te Utrecht,.

4. Jan van Lanscroon, Anno 1395 vermeld met Joffr.
Elisabeth, sijn wijf, Heer Petersdochter van Vtenhamme
(Lib. cer. d. 146) 1366, 68 (Reg.  li6. B. 22),  1392,137O
(Reg.  79, ID.  42). Schepen te Utrecht 1402, 4, 6, 8 en 10.
In den oorlog tegen den heer van Arckel waren hij en
Vrederic van Drakenborch, de beide hoofdmannen van de
eerste batalie (voorlnoede) van de Utrechtsche gilden in 1403
en als zoodanig bij het beleg van het, kasteel Everstein
en hebben in 1405 dit kasteel flnog nader door het stellen
//van eenen hechten tuyn en heyning benauwt, zoo  dat, er
IJniemand uit, of in kon. Tot dat eindelijk . . . . Everstein
raan den Bisschop werd overgegeven” en het kasteel tot den
grond toe afgebroken. Hertog Willem van Beijeren, graaf
van Holland, had insgelijks het op een kwart uurs van
Everstein gelegen kasteel Ha,gestein,  op dezelfde wijze in-
genomen (Burman 7 Utr. Jaar&). De belegering dezer beide
kasteelen is een zeer merkwaardig feit uit de Nederlandsche ge-
schiedenis. In de eerste plaats omdat volgens de oude
Kronyken daarbij voor het eerst in Holland gebruik ge-
maakt is van het buskruid  (‘), en in de tweede plaats om-
dat, vau deze omheining of tuin ldhet wapen (of beter
(/gezegd het devies of zinnebeeld) van Holland, waarbij
,,eene maagd in eenen tuyn beslot,en  verbeeld word, zijnen
noorspronk verschuldigd is/ (Burman). Behalve op vele
Hollandsche munten en papiermerken komt deze Hollandsche
tuin ook in de wapenkunde voor (CataZogus  der Heraldieke

(‘) In Overijssel werd evenwel reeds vroeger gebruik gemaakt
van het buskruid, nl. bij de belegering van het kasteel van Evert
van Essen, te Eerde, welk kasteel toen in 1380 door de burgers
van Kampen, Deventer en Zwolle ingenomen werd. Zie Mr. J. Nan-
ninga Uitterdijk , Kampen, geschiedkundig overzicht en merk-
waardigheden. Kampen, 1878. blz. 9.

tentomste&zg  te ‘s-Grave&age  No. 5121 en 5124). Ook in
het wapen der familie Alemans (J. B. Rietstap, Fapen6oek
van den Nederland&en  Adel) en in dat van Alting.

Tengevolge der onlusten in Utrecht in 1514 werd hem
en nog eenige anderen, die hunne verbannen vrienden had-
den trachten te helpen om weder in de stad te komen,
voor een reeks van jaren hun stem in hunne gilden ont-
nomen (Burmun). Zie zijn kinderen bij . . . . . B.

5. Jonkv. Gode van Lanscroon tr. Bernt Proeys, van Her-
bertscop, dat hij A”. 1386 voor 650 oude gouden Pranksche
schilden verkocht aan het Capittel van den Dom (Atteveld),
Schout te Utrecht 1388--1410  (Idem) ; was ook als hoofd-
man hij de belegering van ETerstein 1405 (Bzcrman).  Daar
hij tegen het, verbod van den raad *gereijst heeft ende bevint
Ngehadt  heeft mltten  Joncheer  van Gaesbeec ende in sinen
,,dingenli verbeurde hij 50 pond en zijn burgerschap, woens-
dags na Tiburcii 141(~  (Buzcrtepraakboek).  Gebannen uit
Utrecht even als zijn zoon en nog eenige anderen, ‘s maan-
dags na onzer Vrouwendag assumptio 1413, doch krijgt
weder vergiffenis 11 October 1415 en wordt, raad 1417, 19
en 23 ; burgemeester 1421 en 25 ; ijvert zeer om Rudolph
van Diepholt tot Bisschop te doen verkiezen 1423. Zegelt
een brief voor Joffr. N. weduwe Jans vz Haeck, waarbij
zijn schild met een helm gedekt is 1424 (Atteveld).  Toen
bisschop Sweder van Cuylenburg in 1425 ingehuldigd
werd is hij door de ballingen, die met dezen binnen de stad
kwamen, m zijn bed doodgeslagen 21 Augustus 1425,
(BwrmaH).

Zijn 2e vrouw was eene dochter van Jacob van Lichten-
berg (Atteueldi.

6. Jan van Lichtenberg komt voor in zekere uitspraak
An. 1399, zegelt (l;&.  Alb.  X fol. lel), s chepen  1388
(D. 30, 179). Zijn vrouw was Joffr. Anzeline A”. 1407
of Joffr. Lijsbeth A”. 1395 (Atteveld).

Omstreeks dezen tijd leefde nog Heer Willem van Lands-
kroon, deken en kanunnik der. groote kerk te Dordrecht -
1368 tot op zijn overlijden 21 October 1376 (S. v. Leeuwen,
blz. 1334); ook vermeld als kanunnik AO. 1366 (Idem).
Of hij tot het Utrechtsch geslacht van dien naam hbhoorde,
is mij onbekend.

IVe g e n e r a t i e :
d. 1. Jan van Lanscroon, oudste zoon van Jonkv. Alijt  ,

beleend met een tiende in Jutphaes A” 1440,  na zijn
moeders dood (Leen Reg. van Loenresloot  ; Atteveld).

2. Roetard van L., schepen te Utrecht 1434, 36, 38,40,
42, 44, 46 en 48 (Barman);  was ook Ao 1442 burge-
meester der Vijven en omdat hij toen des nachts, buiten
weten van de oversten, de poorten der stad ontsloten
en de dochter van Peter Grauert  uitgelaten had, be-
sloten de schepenen, raden en oudermannen, dat hij van
nu tot Vrouwen lichtmisse naastkomende geen lid der
Vijven of burgemeester der Vijven ‘wezen zou. Zaterdag na
Divisionis Apostulorum (?luurtspraakboek  ; Hurman) , st. 1449,
avunculus (d. i. oom, broeder van de moeder) Margar. de-
Brakel,  fol. 122, 123 (Atteveld).  Zijn vrouw was Anna Jansdr.
vä Hoey  (Atteveld) , die er bij voegt obiit A” 1433, doch uit
Moemaker,  Bes&+ing  va%  Utre&  (M. S. Kon. Bibliotheek,.
blz. 73) blijkt, dat zij in 1459 overleden en in de St. Ser-
vaeskerk begraven is. Zij wordt aldaar genaamd Johanna,
Roeters  wijf van Lanscroon. Zie hun kinderen bij . . . C.

3. Gijsbert vaa Lanscroon, der duitsche heeren orde-
‘t Utrecht (Atteveld),  krijgt als zoodanig geleide van de
stad Utrecht 10 Maart 1455 tot beloken paeschen dage
toe naestcomende  , alwaar zbn naam gespeld wordt fl vals

.



Lantschcrone 11 (Bwrtepraakboek  , fol. 72 ; Brchìeve~ der
Duitec&  orde, N”. 371).

van Rutenborch, wiens moeder 2 vleugels in haar wapen
voerde (Attevekd).

4. Jonkv. Wenddmoet , non te Wittevrouwen te Utrecht,
Adriaen van Lanscroonsdr.

5. Jonkv. Alijt van Lansoroon, vermeld 8” 1442 (_GI;ib.
P. 2. fol. 207).

B. 1. Jonge Jan van Lichtenheg van Lanscroon, schout
te Utrecht A” 1424 (Atteveld), schepen 1444, 48 (Burma~).
Bij Atteveld is hij vermeld als burgemeester en dan is hij
dezelfde, die hij Hurman als Jan van Lichtenberg de Jonge
voorkomt zonder den naam van Lanscroon, en is dan burge-
meester 1442 en 59, schepen 1446, 57, 61 en 63, een
der verdinkmeesters 1458 (deze werden aangesteld om met
de ingezetenen ten platte lande, die het  branden,
plunderen en roven wilden afkoopen, nopens den prijs
der brandschatting overeen te komen ; Burman).  Hij zegelt
A” 1443 (Lib. Cer. 8. fol. 26).

4. Joffr. Cla,ra van Lanscroon, non in het klooster van
St. Servaes , 3 kalende Augustus 1464 (Atteveld).

D. 1. Dirk van Lichtenberg en Lanscroon tr. Alijt
Willem van Wijcken, zuster van Mechtelt, erft bij Lichten-
berg (Atteveld, die hier niet zeer duidelijk is).

2. N. van Lanscroon, ridder ten Duitschen huize, wiens
moeder Taets was, misschien broeder Jacob van Lichten-
berg ex Lanscroon, commandeur te Dieden A” 1491
(fig. 25), laat na . . . . . . . . . . . . B’_

3 Johan van Lichtenberg, na den dood van Jan van
Hammerstein beleend met een tiend de cleine Bockhoven
genaamd, 1493 (Lib. Cer. 177). Is dood 1501 (zie bij p.).

4. Margareta van Lichtenberg tr. Anthonie van Drie-
bergen.

VIe generatie :
Zijn huisvrouw was Joffr. Alijt Taets van Amerongen

Ao 1441 (Atteveld). Zie hun kinderen bij . . . . . . . B.
2. Rraem van Lichtenberg van Lanscroon zegelt met

zijne broeders 1404 (Cib.  Cer. 8. llO),  schepen 1 4 4 8
(Gb.  D. 108) .

3. Jacob van Lichtenberg zegelt Ao 1399 met Jan
van Lichtenberg, beiden uit Lanscroon (Jib. dlb.  X. 121),
evenals Jan, Braem , Jacob en hun zuster Joffr. Jutta
1394 (Reg.  103, 163).

4. Jonkv. Jutta van Lichtenberg, tr. Jan van Qroene-
woude  (Atteveld).

3. Gijsbert van Lanscroon, schepen te Utrecht 1501,
1514, schout tot 1521. Hij was gehuwd naar het zeggen
van Henr. van Nievelt mét Joffr. Petronella Jansdr. van der
Haer  (Eb. 3. fol. 23, 144 ; Atteveld). Zij laten na. . Q.

ff’. Joff r. Alijt van Lichtenberg van Lanscroon, beleend
met de kleine Bockhovens tiend na den dood van haar
oom Johan (Lib. Cer. A. 151, 162),  was gehuwd met
Adriaen van Pallaes, die haar & 1503 tocht aan het
huis van Pallaes in Utrecht.

VIIe generatie :

Te generatie :
C. 1. Johan van Lanscroon, schepen te Utrecht 1461,

ouderman van het bakkersgilde 1467, 69, 75, raad 1471,
73, 79, schepen-burgemeester 1477, 81 (Bzcrmarn).  Is een
der afgevaardigden der stad Utrecht bij de beslissing van
een geschil tusschen Yolente van Lalaing, weduwe van
Heer Reinout van Brederode en Heer Reyer, heer tot
Broichusen (Broekhuysen), ridder, 3 Mei 1478 (idem).
Ten gevolge van de aanhoudende twisten met de Gelder-
schen , hadden zijne goederen in het Sticht, die bij de
Geldersche grenzen lagen, veel schade geleden en de raad
der stad Utrecht gaf hem en Zweder  van Montfoort ver-
gunning //dat zij van Raits wegen bezetten zellen moigen
//die Gelresche mit hoer live ende goede, voir hoere
1, beclachte, die zy voer onsen Raide gedaen hebben, te
n weten. . . . ende Jan van Lantscroen op Godert van
II Scarpenzeel (Scherpenzeel) ; behoudeliken dat zy niemant
,,bezetten  zullen anders, dan elck wt den vierende1 , daer
H hure gebreken inne gelegen zyn. Des saturdags na den
adertienden  dach 1479ji (Idem). In de maand Mei van
het jaar 1479 is hij door Bisschop David met vele andere
magistraats personen uit de stad gebannen (Idem). Is dood
A” 1502 (itib, Cer. fol. 163)) zijn vrouw was Jotlr.  Lysbeth
U t e n h a m  (Atteveld).  Zie hun kinderen bij . . . . . . . E.

#. 1. Adriaan van Lanscroon, schepen te Utrecht en tus-
schen 1526 en 42 getuige bij de huwelijksche voorwaarden
van Qerrit van Culenburch en Joffr. Margrita  van der Haer
A” 1522 @ib.  .Z!!.  fol. 51) Tr. Brigta (Brigitta?) Dirksdr.
van Jutphaes. Zie hun kinderen bij . . . . . . . . . , B.

%. Jan van Lanscroon laat 2 natuurlijke dochters na . . . I.
3. Gijsbert Gijsbertsz. van Lanscroon.
4. Simon van Lanscroon, geestelijke.
5. Loef van Lanscroon is in 15 17 nog minderjarig.
6. Frans van Lanscroon, vermeld A” 1517, is jong

gestorven.
7. Misschien nog een dochter, gehuwd met J. van

Weede,  want Atteveld vermeldt : 11 Omtrent dezen tijd werd
geboren een dochter van Jan van Wede (Weede) met een
Lanscroon getrout u.

8. Roetard van Lanscroon Gysbertszn., 1517, woonde
op de Breestraat te Utrecht; volgens het testament van
zijn moeije Joffr. Alijt van der Haer, A” 1542 krijgt hij
eenige goederen. Tr. Cunegonda van Baexem Hendriks dr.
1534,  1550, 1563. Zij laten na . . . . . . . K.

VITIe generatie.

2. Adriaen van Lanscroon, vermeld 1441 (I;ib.  D, lal),
schepen te Utrecht als jonge A. v. L. 1448; wordt in 1449
door Bisschop Rudolf uit de stad gebannen, doch krijgt in
1455 zijn burgerrecht weder terug, raad 1457, raad-
burgemeester 1458, schepen-burgemeester 1462 en 66,
schepen 1463, 74 en 76 (Buren).  In den oorlog met
Anthony den Bastaard van Bourgondie, broeder van Bisschop
David, werd hij aangesteld tot ‘schatmeester, 19 Februari
1458. Deze betrekking bestond in het schatten en het
vaststellen van het losgeld der (krijgs)  gevangenen, welke
hunne vrijheid voor geld wilden bekomen (Bzcrnzua).

H. 1. Gijsbert Lanscroon tr. Joffr. Catarina van Abcoude
van Meerten,  die A” 1605 overleden is. Zij was een dochter
van Ernst, schout van Culenburch , Jan Taets zn. ex Mar-
garita natuurlijke dochter van Gerrit van Culenburch, en
van Geertruijt van Velwijck (Belwijck of Welwijck) , (zie
genealogie  Abcoude van MeerteB  door vae Atteveldj.  Zij
laten na . . . . . . . . . . . . . . L.

2. Johan van Lanscroon woonde binnen Utrecht, sche-
pen aldaar, st. in October 1597. Hij was gehuwd met Jofl’r.
Anna van Couwenhoven van der Borch en laat na . . M.

3. Roetard van L. st. te Utrecht A” 1601 en is in de
St. Jacobi  kerk begraven, tr. 1”. N. zuster van Claes van

3. Joffr. Hadewich van Lànsoroon, huisvrouw van Steven

Oestrum of Oostrum. Haar vader was Claes , ridder, heer *
van Vuijlkoop en Wikkenburg, beschreven in de ridder-
schap van Utrecht en haar moeder Mathea van Malsen
(Geneal. van Oo&mm  door van Atteveld). Hij tr. 20. Joffr.



Doeke van Deventer, die st. 1606 en bij haar man be-
graven is. Kinderen uit het le huwelijk. . . . . N.

4. Prans  van Lanscroon, tr. te Leiden met Joffr. Maria
van Boshuysen (AtfRveZd). Zij was een dochter van Lieven,
beschreven onder de edelen van Holland A” 1549, Willems
zn. ex Maria van Kerkwerve en van Catharina van der
Gracht (S. v. Aeeuwen).  Zij laten na . . , . . . 0.

5. Loef van Lanscroon , baljuw van ‘s-Gravenhage , tr.
te ‘s-Gravenhage JofYr.  Maria van der Uoes,  dochter van
Jacob, heer van Noordwijk, gouverneur der stad Leiden
gedurende het beleg in 1574, Hendrikszn. ex. Adriana van
Boshuyzen en van Clarn van Adrichem (Kok, Geneal.  va%
der Does). Zij st. 1587  (Kok, idem) en hij tr. 2”. JofTr.
Johanna ‘t Seraerts, dochter van Lodewijk, baljuw van
‘s-Gravenhage (Atteveld).  Uit het le huwelijk een dochter . . P.

I. 1. Catarina, natuurlijke dochter vau Jan v. L. ver-
meld 1542 (8tteweZd).

2. Janna, idem (Idem).
1% 1. Gijsbert van Lanscroon was volgens eene ver-

klaring zijner ouders Ao 1563 vier en twintig jaar o u d
(Aib. E. fol. 158), tr. Joffr. Hester  van Beusecum, laat
na een zoon . . . . . . . . . . . . . Q.

2. Hester,  natuurlijke dochter van Roetard , zooals blijkt
uit het testament van Alijt van der Haer @ib. 3. fo2. 144).

J. C. VAN DER MUET,EN.
(@?o&ï!  vervolgd.)

De moeder van Jan Wagenaar.
Pieter Huisiltga Bakker zegt, dat zijne schoonmoeder

lfeene bloedverwante van den vermaerden schilder Sagt&en,”
was. Hij was getrouwd met Elisabeth, eene zuster van
den geschiedschrijver en verloor zijne vrouw in 1766,
maar bleef de vriend van zijn’ zwager en werd diens levens-
beschrijver. Dit is reeds opgemerkt in de Rotte&. HistoriehZ.
Geneal.  Aant. 1, 673. Het blijkt niet, of dit eene over-
levering was of een kleine ijdelheid, terwijl er geen sprake
is van bewijs in de woorden van Bakker, die ten minste
de ijdelheid had van den naam zijner geboorteplaats voor
dien van zijn geslacht te plaatsen. Het opstel in het
drc%ef voor Ned. kzu&gesch.  V, 115-128,  geeft  aan-
leiding tot twijfel en de geslachtstafel bevestigt geenszins het
geringste vermoeden. De oude Saftleven, Herman  1 of de
grootvader der Delftsche en UtrechtsLhe kunstenaars, en
die zelf schilder genoemd wordt, is tot nu toe +einig be-
kend en wij zoeken nog naar de plaats, waar hij van daan
kwam. Eene verwantschap met de in bedoeld stuk voor-
komende Saftlevens kan men niet uit het bekende af-
leiden ; alleen is het niet onvoorwaardelijk te verwerpen,
dat een andere tak dan die der schilders bestaan heeft,
en dat die eerst, door den roem van Wagena.ir en de
welvaart van den geletterden Bakker opgemerkt werd.

Volgens het kerkelijk inteekenboek N”. 143 (te Amster-
dam) werden den 27 April 1708 in ondertrouw opgenomen
Jan wagenaer (teekent  aer) van Amst., schoenmaker, wedr. van
Aeltje van Ernst, wonende in de Wij(d)e steeg, en Maria
SagtheB,  van Doesburg, 24 jaar, woont op den Fluweelen
burgwal ; hare moeder Elisabeth Hoenders, te Deutekom.

Dat de familie in de laatstgenoemde plaats nog in een
anderen Stam vertegenwoordigd was, leert het huwelijk
van 17 April 1721 tusschen Dirk Sagtleven. val1 Deutekom,
18 jaar, in de Gravestraat; zijne moeder Jacomha ten
Ham tot Deutekom, eu Clara Bolk, van Almelo, 32 jaar,
in de Warmoesstraat ; hare moeder tot Almelo.

Hij schrijft slecht; zij téekent met een kruisje.
Hermat  Sagtleven van Erbevelt , oud 32 jaar’, kistemaker
in de Armsteeg, wordt in Augustus 1705 ondertrouwd
met Rachel AZZer.

De beide eersten behooren zeker bij elkaar) de Elber-
ferder kan wel een jongeren Nederlandschen tak dan het
schildersgeslacht overgebracht hebben : immers is Saftleben
eene plaats in de Rijnprovinciën.

J. G. FREDERIKS.

Geboorteplaats van Margaritha Sandra, de heldin van
Aardenburg in 1672.

I n  d e  Bgdragen  VOOT  Zeezcwsch  Piaanderen  d o o r  8. Q,.
Janssen en J. H. van Dale komt op bla: 199 van de
kleinere  bijdragen iets voor betreffende deze heldin en oppert
wijlen laatstgenoemde heer het gevoelen, dat zij te Haarlem
geboren werd; uit goede bron, eene breedvoerige genealogie
van het geslacht Sandra, opgemaakt door Mr. Pieter Johan
Macaré in 1766, kunnen wij het volgende -omtrent haar
mededeelen.

Marguerite Sandra, dochter van Jean Sandra en Cornelia
van Ackersdijk , werd te Middelburg geboren den 7
Januari 1629, den 11 October 1656 huwde zij in le
huwelijk te Sluis Joan Eraudenius , geboren te Gouda;
daarna hertrouwde zij aldaar 26 Juni 1660 met Jan
Pieters Puijs van ‘s-Gravenmoer, weduwnaar van Jannetje
Daniels van Biet. Nog later huwde zij ook te Sluis den
17 Juni 1668 met Pieter Rooman,  geboren te Haarlem 26
of 27 Juli 1614, schepen en later burgemeester der stad
Aarden burg, weduwnaar met kinderen van Anna van der
Hove ; hij stierf te Aardenburg en werd aldaar 13 April
1677 begraven (1).

Marguerite Sandra stierf te Aardenburg den 21 Juni
1674 en werd aldaar den 26 Juni daaraanvolgende be-
Traven.

Geen kinderen liet zij na uit een dezer huwelijken.

A. A. V. v. 0.

Geboorten, huwelgken  en sterfgevallen in adellijke-
en aanzienlijke geslachten,

M AART 1X83.

GEBOORTEN.

1. N. dochter van Jhr. Carel  Frederik van de Poll en
van Eugenie Préviniaire. te Haarlem,

2. N. zoon van François baron van Aerssen Beijeren
van Voshol en van Sophia Wilhelmina Maria Vrolik , te
Amsterdam.

4. Isaac Laurens , zoon van Jhr. Laurens van den Rerch
van Heemstede en van Jonkv. Geertruida Schuurbeque
Boeye , te ‘s Gravenhage.

4. Marie Victoire Elisabeth Josepha Auguste, dochter
van Hidde Hendrik Eduard baron van Voorst tot Voorst
:n van Alphonsa Francisca Victoria Maria barones Hacfort
tot ter Horst, te ‘s Gravenhage.

(1) In de Berenni>sg  mm dardenlrrg in 1672, Schoonhoven 1872,
wordt door den Heer G. A. Vorsterman  PUI Oyeu op blz. 44 gemeld,
lat hij op 9 of 10 October 1677 gestorven was. Welke datum juist  ia,
ml nader moeten blijken, Omtrent da schrijfwijze Roman of Rooman  is
men het ook niet eens.
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12. N. zoon van Mr. Daniel Adriaan graaf van Limburg
Stirum en van Jonkv. H. F. J. P. Sandberg, te Utrecht.

13. N. en N. zoon en dochter van Coenraad Jan baron
van Hemert tot Dingshof en van Jonkv. Anna Adciana
Reinira Hendciea van der Wijck, te Assen.

13. N. zoon van W. F. Leemans en van A. M. F.
barones van Heerdt, te Rotterdam.

18. N. zoon van Mr. E. van Reusekom en van Jonkv.
P. -G.  Strick van Linschoten,  te Loenen aan de Vecht.

19. N. zoon van J. W. Cramerus en van Anna Maria
de Beijer, te Amsterdam,

20. N. dochter van Daniel Jan Steijn Pacvé en van (l.
P. E. A. H. barones van Roecop , te Hoek van Holland.

23. Jeanne Charlotte Anna, dochter van Arnold Gijsbertus
Westerouen van Meeteren en van Martina Pièria de Rouville,
te ‘s Gravenhage.

26. N. zoon van Mc. 8. 8. van der Mersoh en van
Jonkv. Anna Maria Wilhelmina Jacoba Ba,ckec,  te Haarlem.

27. N. zoon van Scbelte baron van Heemstra  en van
Catharina Elisabeth Louise barones Sloet van Zwanenburg,
Huize ter Leede bij Sassenheim.

28, N. dochter van Dr. Anton Th. Mol1 en van J .
C. J. van Pers@, te Utrecht.

29. N. dochter van Mr. Antony Cornelis de Raaijdt
en van Jannet  Elisabeth Kraijenhoff van de Leur, te Zwolle.

30. N. dochter van Mr. Antonie Macinus Pleite en van
Anna Maria Adciana Roëll, te Heerenveen.

HUWELIJKEN.

1: Dick baron van Asbeok , geb. te Noocdwj,ik 1 No-
vember 1854, civiel-ingenieur, zoon van baron Gercil
Ferdinand en van Jonkv. Caroline van Hogendorp , mei
Jonk,. Isabella Fcancisca Mollerus, geb. te Amsterdam
20 Maart 1863 , dochter van Jhr. Mello Hendrik en van
Agnes Willemina de Wil&, te Arnhem.

1. Jhr. Johannes Marie van Asch van Wijok , geb. te
Utrecht 5 Maart 1556, zoon van Jhr. Matthias Margacetuf
en van Jonkv. Constantia Maria Macgacetha van de Poll:
met H. Th. barones Sleet, te Utrecht.

9. Eliza Theodooc van Delden,  geb. te Menado 23 Januari
1849, waarnemend adsistent resident van Groot-Atjeh, zoon
van Franciscus en va.n Johanna Wilhelmina Maria Duyvene,
met 0. Pruys van dec Hoeven, te Kotta Radja.

12. Albectus van den Bcandelec, geboren te Haarlem 2
Augustus 1851, ridder der Militaire Willems orde, adjunct-
inspecteur bij de maatschappij tot exploitatie van staats
spoorwegen, zoon van Johannes Petrus en van Jonkv
Wilhelmina Cocnelia Quicina van de Poll, met Maria Albec.
tina van Hoogeveen, oud 21 ja.ac, geb. te Bandong (Oost
Indië), dochter van Willem Frederik en van Paulint
W ilhelmine Louise Holle, te ‘s-Gravenhage.

15. Jhr. Mr. C. J. den Tex met C. J. Biben, t<
Amsterdam.

15. H. M. J. van Lennep met F. Cloetta, te Zucich.
29. Antonis  Jacob Hecbect bacon van Lynden,  geb. tf

Zutphen 6 Februarij  1847, luitenant bij de artillerie, zoor
61 &aaf Mr. Rudolf Willem en van Jonkv. Antonia  Elisabeth
van der Heim , met Jonkv. Henciette  de Jonge, geb. te
Ziecikzee  13 Juli 1858, dochter van Jhr. Caspec en van
Johanna Wilhelmina de Ccane, te ‘s-Gravenhage.

29. Dr. NI.’ A. Brants, zoon van Mr. Jan Isaac en
van Cathacina Zwanida Johanna Mathilda van LöbenSels,
met Jonkv. Rigtje Johanna van Andringa de Kempenaer,
geb. 9 April 1853,  dochter van Jhr. Tjaard Anne Macius
Albert en van Amalia Gerardina IJssel de Schepper, te
Leeuwacden.

STERFGEVALLEN.

1. Francicus Antonius Joseph Card bacon van Voorst
tot Voorst , geb. te Zevenaar 15 October 1801, ridder
der Militaire Willems orde, der orde van den Nederlend-
schen Leeuw en der orde van de Eiken Kroon, gepensioneerd
luitenant-kolonel der kavallerie, zoon van baron Joseph
Johannes Mattheus  en van Anna Maria barones van Schuecen,
te ‘s-Gravenhage.

4. Jhr. Mc. Johannes Gera~rdus  Bosch van Drakestein,
geb. te Utrecht 5 Julij 1811 , lid der ridderschap van
Utrecht tot 1851 , raadsheer in het voormalig provinciaal
gerechtshof van Utrecht, zoon van Jhr. Paulus .Willem en
van Henriette Hofmann , weduwnaar van Caroline Wilhelmine
Marianne van Hogendorp, te Utrecht.

6 Mr. Carel George Unico Willem baron van Heeckeren
van Wassenaer, geb. te ‘s-Gravenhage 4 October 1856 ,
zoon van baron Jacob Derk Carel en van zijn 2e vrouw
Tsabella Antoinette barones Sloet, op het kasteel Twickel
bij Delden.

8. C. J. c’. Cunaeus, oud 79 jaar, weduwe van N.
de Fcemery, te Leiden,

,8. Wilhelmine Henriette Gockinga, geb. te Groningen
24 Juli 1817, dochter van Joseph en van Catharina Mod-
decman , gehuwd met Dc. Johannes Nicolaas Ramaer, te
‘s-Gravenhage.

9. Mr. Adriaan Macinus Becius, ridder der orde van
den Ned. Leeuw, oud lid der gedeputeerde staten van
Zeeland, oud 81 jaar, te Middelburg.

10. Mr. J. J. Rahusen, oud 63 jaar, laatst weduw-
naar van Alida Maria Jeannette Schuurman, te Utrecht.

10. Sara Jacoba van Pers@, oud 84 jaar, te Haarlem.
12. Johanna Jacoba Henciette Patijn, geb. te ‘s-Gra-

venhage 16 Augustus 1802,  dochter van Jan Jacob en
van Cornelia Geertcuida Zubli, weduwe sedert 15 Januari
1874 van Louis Willem Frederik Alexander Wolf bacon
van Dopll’,  te Wiesbaden.

14. David van Lennep, geb. te Amsterdam 11 April
1858, eenige zoon van Mc. David Jacob Cornelis en van
h. C Willet, te Mecan (Tirol).

14. Jeanne Elisabeth de Veije,  oud bijna 82 jaar, te
Nijmegen.

15. Jacqueline Adcienne de Veije , ouil bijna 87 jaar,
te Nijmegen , zuster van de voornoemde.

15. Willem Frederik Unia van Naerssen, te Groningen.
16. Jonkv. Petronella Benjamins Johanna van Beyma,

geb. te Beesteczwaag 18 September 1867, dochter van
Jhr. Mr. Petrus Johannes en van Jonkv. Geectcuij  Vegelin
pan Claerbergen , te ‘s.Gravenhage.

17. L. C. J. barones von Ammon , te Utrecht
18. Mr. J‘. W. F. de Fcemeri,j,  oud 70 jaar, officier

der orde van de Erkenkroon,  oud majoor der d.d. schut-
terij , te Groningen.

18. 5. P. C. E. M. graaf de Marchant d’lensemboucg,
lid der gedeputeerde staten van Limburg, op het kasteel
Neubourg bij Gulpen.

20. Macgaretha Jacoba van der Meer de Wijs, geb.
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Amsterdam October 1819 , dochter van Jan en Hermina
van Aren, te Amsterdam.

21. Jonkv. Anna van Beresteijn,  geb. te Batavia 9 Juli
1861, dochter van Jhr. Mr. Christiaan Johannes en van
Jeanne Marie Henriette Conrad , te Batavia.

21. Pierre Louis de Gijselaar, luitenant ter zee 2, klasse,
zoon van Franga Pieter Michel en van Leonie Clementine
Sergoigne, te Amsterdam.

21. Alexandrine Isace Marie Emilie van der Honven,
geb. te Maastricht 7 Mei 1810, dochter van Pieter Frans

Paul en  van Emilie Petronelle Collard, w e d u w e  s e d e r t
2% Januari 1871 van Jhr. Mr. Willem Adriaan Vrijthoff,
te Meerssen.

21. Jonkv. Anna Elisabeth van Lennep , geb. te Am-
sterdam 21 Mei 1802, dochter van Jhr. Mr. David Cornelis
en van Barbara Cornelia van Helmolt, te Amsterdam.

23. Jhr. Arnaud Hilaire Marie Hubert Michiels van
Verduijnen , geb. te ‘s-Gravenhage 23 Juli 1882, zoon
van baron Mr. Louis Pan1 Marie Hubert en van Ida
Cornelia Adriana Maria barones van Brienen, te ‘s .Gravenhage.

24. Margaretha Petronella Jacoba Suringar  , oud 64 jaar,
geb. te Leeuwarden, dochter van ‘Willem Hendrik en van
Anna de Jong, weduwe sedert 18 Mei 1869 van Samnel

Dnnlop , te ‘s-Gravenhage.
24 Justina Johanna van Westreenen , geb. aan de Bil1

1 Juni 1795, dochter van Mr. Pieter Hieronymus, heel
van Themaat  en van Anna Maria Eleonora (of Elisabeth:

-van den Heuvel, weduwe van George Anthony Sawijer, tt
Clifton (Engeland).

25. Jhr. F. de Maurissens, oud 92 jaar, oud rijks
ontvanger, te Reuver.

3.5 Rudoluh  Willem Jan de Wetstein PEster, oud 3t.__ -- --

P

jaar, zoon v&n Jan Jacob en van zijn le vrouw R. A. G
Ketjen , aan boord van het mailschip Sumatra.

25. Wilhelmina Gerardina Schugten,  oud, 30 jaar vrouw
van Jhr. A. N. F. Flugi van Aspermont, te Goes.

- 26.  Antonie Frederik Gooszen,  oud 59 jaar, geb. t.
Amsterdam, zoon van Willem en van Geertruij  Frederik:
Kraamer, weduwnaar 1”. van Helena Catharina  Rappold

2”.  van Ottolina Hendrika Rahé en gehuwd met Johann
Wilhelmina Jacoba barones van Reede van Oudshoorn, t
‘s-Gravenhage.

26. Jonkv. Johanna Barbara Rendorp , geb. te Amsterdan
8 Juli 1794, dochter van Jhr. Mr. Willem, vrijheer va:
Marquette  en van Jonkv. Paulina Adriana Boreel , weduw
10.  sedert 2 April 1843 van Théodore Pieter baron d
Smeth , heer van Alphen en Rietveld en nn. sedert 2 Apr:

: 1873  van John Aroher , te le Genet bij Rolle (Zwitserland:
27. Jhr. Mr. Mello Baoker,  geb. te Groninger 5 Apr

r 1807 , ridder der Millitaire Willems orde, verdiend tijder
den tiendaagschen veldtocht als sergeant titulair bij d
mobile Groningsche schutterij, oud lid der gedeputeerd’

I staten van Groningen , zoon van Jan Willem Jacobus el
Josina Petronella Sichterman , te Groningen.

27. Jhr. Onnò van den Santheuvel, geb. te Maastrich
28 Augustus 1799, ridder der orde van den Nederlandschel
Leeuw; oud directeur der rijksbelastingen, zoon van Jhl
Adriaan en van Geertrnida Wilhelmina Adriana gravi

~ van Hogendorp; weduwnaar van Christina Helena Geertrnid
barones thoe Sohwartzenberg en Hohenlandsberg, te ‘s-Qra
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venhage.
27. Adolphine Henriette Hermanna  Schouten, geb. t
Wshe 8 April 1817, dochter van Gillis en van Geertruid

. AdÓlphine  -Henriette  Hermanna  Michgorius , sedert  2

1

E
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;

d

9ugustns  1876 weduwe van Teunis de Voogt, te Tiel.
28. Henrica Maohelina Louisa van Oosterzee, geb. te

Willemstad 6 October 1805, sedert 1834 gehuwd met
Johan Dideric Leopold  baron van Slingelandt, geb. te
Iennebeek in Hannover 22 April 1807, te Breda.

30. Margaretha Cornelia barones Schimmelpenninck van
er Oije, geb. te ‘s-Gravenhage 27 Maart 1882, dochter
an baron Jan Elias Nicolaas en van Gratis  Labouchère,
e ‘s-Gravenhage.

30. Lucretia Hendrika barones de Vos van Steenwijk,
.ochter  van baron C. en van W. Dorrepaal, te Almelo.

Charles de Hermgui&res.
Op den kwartierstaat van Charles de Herangières, klein-

,oon van den veroveraar van Breda door middel van een
urfschip in 1590 en voorkomende in het belangrijk werk
rKwartierstaten van Nec&rla&c~e geslachten”  is de familie-
laam abusief gespeld, doch komt zoo meestal voor bij ver-
chillende  geschiedschrijvers.

P. A. graaf du Chastel de la Hovardrie teekent  aan
)p blz. 601, 2e deel van zijn werk u_iVoticea  g&&‘a~gZqzces
TozcrNaisienlzes,”  Tournay , 1883, dat de naam moet zijn
b Hérazcgzcières  ; die schrijver kan daarover oordeelen ,
dewijl  hij de archieven in Vlaanderen en het Noorden
Jan Frankrijk met zeer veel zorg bestudeerd heeft.

A. A. V. v. 0.

B r i e f w i s s e l i n g .
8. B. te Leeuwarden. Uwe bijdragen zijn in dank ont-

vangen, U ontvangt nader schrijven.
Mr. N. te U. , Mr. E. te V. eg W. te A. Het is niet

onze  schuld, dat twee vereenigingen van gelijke strekking
in Nederland bestaan. Belangrijke stof genoeg voorhanden,
welligt voor beide vereenigingen , zekerlijk voor de onze.

0. H. J. C. E. te A. Aan Uw verzoek zal voldaan
worden.

W. 1,. K. te W. Het overtollige is teruggezonden geworden.
Prof. J. A. A. T. te A. en Mr. K. v. S. te U. Uwe

zendingen in dank ontvangen.

V r a g e n ,
10. Op een Japansch porseleinen servies komt het volgende

wapen voor : in rood drie aanziende natuurlijke menschen-
hoofden. Van welke familie is dit wapen?

20. Hoe is de voornaam van den kapitein ter zee
Sasse van den Bossche, die in 1700 als kommandant van
het schip ,,de provincie Utrecht,, naar de Sond stevende om
Kopenhagen te bombardeeren.

3’.  Blijkens Mr. de Jonge, Gese&edmb  va%  Wet NederZ.
Zeewezes  D IV, le stuk, bl. 59 droeg de stadhouder
Willem IIJ. aan Gerbrand van Sasse van den Bossche in
den aanvang van 1673 op, om zich naar Engeland te be-
geven, ten einde aldaar voor de Republiek der Vereenigde
Nederlanden te onderhandelen om een wapenstilstand te
verb;rijgen.  Is aan die opdracht gevolg gegeven?

Volgens de HOK Mercurizcs  XXIV bl. 33 werden een
Sr. Sas en Arton, die naar Engeland in 1673 overgekomen
waren, gekerkerd in den Tower. Wie waren deze ?

40. In welke stad of dorp werd Antonia  Cortebrant of
Kortebrand 9 April 1669 geboren ? Voor haar doop-akte
zal. gaar.ne  f 25 betaald worden.

N.B. Wegens plaatsgebrek  kunten in dit nummer de boekgeschenken
niet vermeld w0raeO.

Gedrukt bij GEBR. J. & H. VAN LANGENHUYSEN, te ‘s-Gravenhage.



MAANDBLAD ’
VAN HET

Genealogisch-heraldiek genootschap ,,De Nederlandsehe Leeuw."

Dit blad verschïnt omstreeks het midden
van iedere maana onder redactie van het,
bestuur en wordt Alleen aan deledenvan
het genootschap gezonden. Brieven en
mededeelinpen, alsook bijdragen voor het
Maandblad te zenden aan den secretaris
van het genootschap, den Heer A. A.
~ORSTERMArY  VA N OYEN, &matrastraat  3,
te ‘s-Gravenhage.

Leden te ‘s-Gravenhage betalen per
jaar, (behalve f 2.60 entree). . f 10.00

Zij , die lid worden in 1883 en buiten
‘s-Gravenhage  wonen. .

Zij , die lid worden na-3i eec!l!ia
en ook buiten ‘s-Gravenha e wonen f 6.00

Advertentiën in verbanci met bovenge-
noemde wetenschappen, per  regel f 0.20
Afzonderlijke nummers met verkrijgbaar.

L
--

No. 6. . 's-Gravenhage, Juli. 1 8 8 3 .

Het Bestuur van het Genealogisch-Heraldiek Genoot-
s c h a p  cie NederZa~d&e  Zeeuw  heeft de eer aan Heeren
leden mede te deelen,  dat door haar is besloten, een
album van de wapens der leden aan te leggen,

Heeren leden, die genegen mochten zijn tot voormeld
doel mede te werken, worden mitsdien beleefd nitgenoo-

digd, hun wapen, in kleuren geteekend op een blad ter
grootte van dit Maandblad, te willen toezenden aan den
secretaris van het Genootschap, vergezeld van eenige gene-
alogische aanteekenicgen over hun en hun geslacht, waar-
toe de invulling zoo veel mogelijk van het in blanco hier-
nevens gevoegd model  wordt gevraagd.

Tot leden zijn toegetreden, de Heeren:
S W. van der Noordaa . . . . . ‘s-Gravenhage.
H. J. Oosting . . . . . . . . Assen,
J. H. Scheffer . . . . . . . . Rotterdam.
H. M. Werner . . . . . . . . Amersfoort.

Het Maandblad wordt in ruil gezonden aan: de Redactie
der DietseRe  Warande, Amsterdam.

Boekwerken, enz., ontvangen voor de bibliotheek
en het archief,

58. Voorloopig bericht van den geweezen Schout bij nacht
J. 8. Bloys van Treslong aan de Bataafsche natie.
2e druk. Leyden, 1799. 8~0.

59. Mr. J. C. de Jonge. Over den oorsprong der Neder-
landsche vlag. ‘s Gravenhage, 1831. 8~0.

60. D. 0. Muller. De oorsprong der Nederlandsche vlag.
Amsterdam, 1862. 8~0.

61 J. Ter Gouw. De oorsprong der Nederlandsche vlag.
Amsterdam, 1869. 8~0.

62. D. G. Muller. Nog een woord over den oorsprong
der Nederlandsche vlag. Amsterdam, 1864. 8~0.

63. J. Ter Gouw. De prinselijke afkomst der Nederland-
sche vlag gehandhaafd. Amsterdam, 1864. 8~0.

64. Dr. P. J. Vermenlen. Nederlands vlag. Utrecht,
1865. 8vo.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.
78.

Catalogus der tentoonstelling van voorwerpen, b e -
trekking hebbende op het Vorstelijk Stamhuis Oranje-
Nassau en op de wapen- , geslacht- en zegelkunde in
het algemeen. ‘s Gravenhage, 1880. 8~0.

A. A. VORSTESMAN  VAN OYEN.

Monatsblatt der Kais. Kön. Heraldischen Gesellschaft
Adler. No. 30 en 31.
Statuten der Kais. Kön. Heraldischen Gesellschaft
Adder.  Wien, 1883. 8~0.

K. K. HEEALDWXE GESELLSCHAFT ,,ADLEE”  te Weenen.

De Portefeuille, Nieuwe Kunst- en Letterbode. Ve
jaargang. No. 1-15.

TACO H. DE BEER, te Amsterdam.

De Maasgouw, Orgaan voor Limbnrgsche  geschiedenis.
No. 192- 198.

REDAIXIE  ,,MAASQOUW~~  te Maastricht.

De Diatsche Warande, Nederlandsch tgdschrift qoor
aesthetische beschaving. Nieuwe reeks. IVe deel. 1-5 afl.

Jos. A. ALBEFXIINGR  THIJM,  te Amsterdam.

Origine et description de l’église de Saint-Nicolas dn
Brnile, dite dn Châtean & Tonrnai. 1874. 8~0.
P. de Waldenconrt, Annoté et pnbliC par le comte du
Chastel de la Howardries-Neuvireuil. Crayon généalo-
giqne de la Maison dn Chastel. Tournai, 1882. Roy. 8~0.

P. 8.  GRAAF DU CRASTEL DE LA HOWARDBIES,
Kasteel Kaïn bij Doornik.

A. Severinns. Oorspronckelijke  beschrijving van de
vermaerde belegering en ‘1 ontzet der stad Leiden.
5 druk. Leiden, 8~0.  Z. j.
M. Charlé de Tyberchamps. Notice descriptive  et histo-
riqne des principanx châteanx, grottes et mansolées
de la Belgiqne, etc. Brnxelles, 1821. 8~0.

JL. P. VAN DEN BOSCH.

S. Bor. Historische beschrijving der Grieksche en
Oostersche wijsgeeren  ; daarbij : S. Bor. Levensbedrijf der
Grieksche digteren. Leyden, 1702. Gr. fol., met platen.

J. A. DE BERQH.

Jaarboekje voor de provincie Noord-Holland. 1878,
1880, 1881. ge, lle en l2e jaarg.
Zaanlandsch Jaarboekje. 1844 en 1846. 4e en Be jaarg,
De Navorscher. 1863 en 1866. 13e en 16e jaarg.

J. D. M. DE KLERK.



79. P. c. ?rl. - Stamboom van ‘t Huis Oranje-Nassau
Amsterdam, Amand, Lith., 1874. 1 vel plano.

A. D. ELKHUYZEN, te ‘s-Gravenhage.

80. Zeeuwsche Volksalmanak. Zierikzee, 1837-1847
2e tot 1% jaarg.

J. C. VAN nes MUELEN.

81. Iets over kronen en helmen, uit de ,,Ill. London Newsil
W. J. C VAN DE WATERING .

Genealogiën  sa,mengesteld  door de gebroeders
van Atteveld.

VAN ~~ANSClLOON.

1X, generatie.

(Vervolg  en slot) .

J. 1. Joffr. Petronella van Lanscroon, tr. 159. Aren1
van Zuylen van Nyevelt, zoon van Steven en van Johanna
van  Ermel.

2. JofYr. Beatrix van Lanscroon, st. 1598, tr. & 7 585
Johan van Rosant.

3. Ja. . . (verder onleesbaar).
M. 1. Adriaen van TJsnscroon, kapitein, st. 1607 ongehuwd.
2. Gijsbert van Lanscroon, edelknaap van graaf Ernst

van Nassau, st. ongehuwd in 1603.
3. Ishrent van Lanscroon, st. 1614.
4. Jo&. Hillegonda van Lanscroon, st. 1638 als weduwe

van Lambert Canter.
5. Jofl’r.  Brechta van Lanscroon, non in het St. Servaas

klooster te Utrecht.
6 Joffr. Walhurg van Lanscroon, idem.
N. Uit het le huwelijk.
1. Jo&. Christina van Lanscroon, beleend met 25

pond Holiandsch ‘s jaars uit de leenkamer van Putten na
den dood van haar oom Nicolaas van Oostrum A” 1599
(Repwtoire  Ho& Leenregister, Deel 232 , fol.  314),  die dit
verkregen had na den dood van zijn oom Steven van
Nyevelt, 1578. (Idem). Zij is dood 1621 (Idem) en op
10 Maart van dat jaar wordt haar zoon Adriaan Canter
daarmede beleend (Idem). Zij huwde in 1596 met Lambert
Canter Cla.esz  (&teveZd),
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0. 1. Lieven van Lanscroon, st. op het eiland Sachome
(sic) in Africa ho 1600 evenals de volgende

2. Gysbert van Lanscroon.
3. Adriaan van Lanscroon, beleend met 18 morgen land:

in Overlangbroek bij opdracht van Willem Janse van Rijr
3 Maart 1612 (Repertoire op Act Gaasbeeksch  Zeenregister

fol. 33); tr. Wendelmoet van Brienen, dochter van Jacob
ridder, heer van de Lalhmer, beschreven in de ridderschap vaI
Gelderland, lid der regeering van Harderwijk, Hendrikszoor
ex. Andrea Maria van Harderwijk en van zijne le vrouw
Elisabeth van der Capellen, Johan, heer van der Woninger
dr. ex. Elisabeth van Wees.

P. Uit het le huwelijk.
Zie hun kinderen bij ., . . . R

Jacob van Lanscroon, geb. vermoedelijk te ‘s-Gravenhage
tr. 1615 Elisabeth van der Mijle, vrouwe van Kijfhoeh

en Dubbeldam.

Gysbert van Lanscroon tr. Petronella van der Haer.
Dirk van Jutphaes (zoon van Florens en Bertha  van

Langerack) tr. N. van Oud-Teylingen (wier moeder was
Vianen van Beverweerd).

Willem van Boschuysen (zoon van Willem en van Lijsbeth
Coppier van Calslagen), tr. Maria van Kerkwerve (wier
moeder was van Noorde).

N. van der Graft (lees Gracht), wier moeder was Welle,
tr. N. van der Mije (wier moeder was Oudegeyn).

I Grootouders:

&. 1. N. van Lanscroon tr. 1”. Joff’r. van Weerden.
prch,  en 2’. Joff’r. van Raesvelt. Zie hunne kinderen . . . S

Xo generatie.
Jr. Adriaan heeft drie kinderen nagelaten ; een var

(1)  Hat wapen van Raaphorst is vermoedelijk niet alzoo,  het
moet zijn gedwarsbalkt van zes stukken zilver en zwart of, daar
zij in Utrecht woonden, in zwart drie zilveren leliën.

(2) Met een zilveren baarnsteel over den hals van den leeuw.
(3) Van dit huwelijk wordt in de genealogie geene  meldingge-

maakt; waar de van Attevelds  dit gevonden hebben, weet ik niet.

huu wordt beleend met de gemelde 18 morgen in Overlang-
broek, 21 Mei 1625 (Rep. CSaas6. Leenreg.).

R. 1. Frans van Lanscroon tr. Anna Maria Wintges.
fl. JoEr. Elisabeth van Lanscroon,  beleend met de 1 8

morgen in Overlangbroek bij scheiding en na den dood
van Jr. Adr. v. L., haar vader, 15 December 1638 (Rep,
Gaas& &enreg.)

3. N. N.
Q. Uit het le huwelijk:
Gysbert van Lanscroon tr. Joffr. Basqua d’hcunha. _

Kwartieren van Gysbert van Lanscroon.
Overovergrootouders.
Adriaen van Lanscroon (in goud drie zwarte kroonen,

2 en 1), tr. Alyt van Raaphorst, Gysbertsdr. (in zilver
drie zwarte palen) (1).

N. van Colverschoten (in zilver 2 roode vleugels) tr.
N. van Scherpenseel (in blauw zes zilveren leliën 3, 2 en 1).

Loef van der Haer (in rood drie zilveren ruiten met
een lambel  van ‘t zelfde ,in het schildhoofd) tr. N. Alendorp
(in zilver drie goudgekroonde zwarte leeuwenkoppen.)

N. van Teylingen (in goud een roode leeuw met een
zilveren baarnsteel over zijn’ hals) tr. N. Uytenham (in zilver
drie roode ruiten, 2 en 1.).

N. van Baexen (in zilver een goudgekroonde roode leeuw)
tr. N. N. (in groen een hermelijnen schildhoofd).

Arend Heym (in zilver eene zespuntige roode ster) tr.
Foyse Bommel (in goud ‘drie roode dubbele arenden).

Herman van Valckenaer (in zilver drie aaneensluitende
roode ruiten boven elkander) tr. Godschouwe Freys (in
blauw een gouden schildhoofd, beladen met drie zwarte-
ruiten).

Rutger van den Boetselaer (in rood drie zilveren haken)
ir. Elburg van Langerack (in goud een roode leeuw) (“).

Overgrootouders :
Jan van Lanscroon tr. Catharina van Colverschoten (s)_
Joha.n van der Haer tr. Hillegonda van Teylingen.
N. van Baexen tr. N. Heym.
Henrick van Valckenaer tr. Cunegonda van den Boetselaar,
Grootouders :
Gysbert van Lanscroon tr. Petronella van der Haer.
Henrick van Baexen tr. Francisca van Valckenaer.
Ouders :
Roetard van Lanscroon tr. Cunegonda van Baexen.

Kwartieren van Adriaen van Lanscroon.
Overgrootouders :

Adriaan van Lanscroon tr. Brechta van Jutphaes.
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T,ivinus (of Lieven) van Boschuysen tr. Catharina van
‘der  Graft (Gracht).

Ouders :
Frans van Lanscroon  tr. Maria van Boschuysen.

J. C. VAN D E R  MIJELEN.

Genealogische aauteekeningen, betrekking hebbende oy
eeuige eigenaars van een huis te Leiden.

In het oudste gedeelte der stad Leiden staat aan het
Rapenburg, in het vroeger als het vleeschhuis-vierendeei
bekend gedeelte, naast het tegenwoordig museum van
natuurlijke historie, een dubbel huis, thans bekend als
no. 27.

Van dit huis, dat vóór 1581 reeds aan de familie Gael
toebehoorde, vindt men in het zoogenaamde Bon register,
Over ‘t Hof, op folio 462 verso de navolgende eigenaars
vermeld.

Marija Uornelisdr. , Huyck Claessz. Gael wede.
Huyck Claesz. Gael was in 1574 burgemeester te Leiden,

te gelijk met Pieter Adriaansz. van de Werf, Dirk Jacobsz.
van Montfoort en Willem van Loo. Hij is in dat jaar over-
leden.

Ts bij Jacob Huygenss. Gael verkoft aen Henrick Pieterss.
van Gooten, belast met XIX schell. VI penn. aencomende
de wede. van Aelbout, om IJ” VIJ’  gl, te betalen VIIJ’  gl.
Meye 1591 ende jaerlicx IIIJ’ gl. A”. 19 April 1591.

IIendrik Pietersz. van Gooten had een zoon Cornelis
genaamd, die 23 October 1618 burgemeester va,n Leiden
is geworden en die den 156~ November 1624 overleden is.

Is bij Hendrick  Pieterss. verkoft nen Bartholomeus van
Panhuysen, belast met 19 schell. pacht, bovendien om
v” IIJ~ gld. te betalen den eersten maert VIIIJ~ gl. en voorts
jaerlics mit TF gl. Meije 1605. A’. 8 December 1603.

Jr. Bartholomeus van Panhoys,  heer van IJselaar en
Soolhof, geb. 6 November 1570 was het zesde kind van
Jr. Pieter, geb. circa 1529, schepen en eerste thesaurier
van Antwerpen (l), Jr. Servaaszn. ex Johanna du Bois er1
van Mxrgaretha  van Eickelenberg genaamd Hoofdman, Uar-
tholomeusdr.  ex Barbara Daelberg. Hg was raad en thesaurier-
.generaal van Prins Maurits van Oranje-Nassau en ge-
huwd 23 juni 1601 met Catharina Vivien, vrouwe van
Neuville,  Stokheim en Cronestein , dochter van Jan, heer
van Jutphaas en van Catharina de Malapert.

Hij bezat een grafkelder in de Groote- of St. Jacobskerk
te ‘s-Gravenhage, n.1.  no. 5 in den 9en regel in het Noorder-
pand, waarin hij vermoedelijk wel begraven zal zijn. Dit
graf behoorde 13 November 1728, volgens het grafboek
der genoemde kerk, op fol. 4lver*o,  aan Catharina Maria
van Panhuys  (geb. 1658) wonende te Amersfoort,, weduwe
van Andreas de Chion de Fernan. Zij had dit graf ver-
kregen na den dood van haar vader Mr. Bartholomeus (ge-
huwd met Emilia Coymans) , die het had van zijn vader
Pieter, eerste raadsheer in den raad van Brabant, (geb. 4 of
20 April 1602 en gehuwd met Adriana Scotte), en aan
wien het gekomen was na den dood van zijn vader Bar-
tholomeus bovengenoemd.

D e portretten van Bartholomeus,
broeders en zusters,

zijne ouders en 6 zijner

de jonge, op een
zijn geschilderd door Pieter Yourbus,

groot tafereel voorstellende Moses, de ta-
-

(1) Zijn schepenzegel is nog
eie

voorhanden op het stadhuis te Antwerpen,
de CataZoguc du Mwsée  d’antiquités  J’Anve~s,  pr P. Qc~md.

‘elen der wet aan de Israëlieten vertoonende, welke schilderij
:ich  thans bevindt in het Koninklijk kabinet van schilderijen
Mauritshuis) te ‘s-Gravenhage en waarvan eene uitvoehge
leschrijving  te vinden is in de Notice historique  et dew-iptive
iees ta&leaux  et cZes scul&res expo.& dans Ze MusJe  R o y a l
le la Haye,  door Jhr.
dmaar men op blz.

Victor  de Stuers, op blz. 236, e. v.,
239 lezen moet de Malapert  voor de

Malepert , Oudegein voor Oudegem , Plettenburg (door Ni-
:olaas de Malapert in zijne brieven meestal Pletsenburg ge-
schreven)  voor Blettenburg.

1s bij Mr. Rartholomeus van Panhuysen vercoft aan
Joffr. Elisabeth van der Meulen,  weduwe van wijlen den
Heer Johan van Panhuysen , belast met 19 Schel1  6
peníï tjrs. pacht mitte houde (sic) aencomende Jonckvr.
Albout om eene somme van IIJ” I’ gl. in gereden gelde,
die meye dage 1621 al verschenen waren ende bovendien
Dm een obligatie rent en dat beneflens tachter huys opte
Papegracht, 14 junij 1621.

Elisabeth, geb. te Bremen 25 November 1585 nieuwe
$1, ‘s morgens regt voor 1 uur en ged. in de Lieve
Vrouwekerk aldaar, getuigen Elisabeth Segers , Sara van
der Meulen (haar tante) ,
Hooftman,

Louis  de  Malapert  en Gillis
was de tweede dochter van Andreas van der

hieulen  , heer van Ranst en llilligen,  wiens schepenzegel
insgelijks te Antwerpen bewaard wordt, zie de gemelde
Catalogue  , en van Susanna de Malapert. Over beide zie
men de Navorsclier  1879, blz. 577 e. v.

Zij was eerst geh. met Jacques de Velaer, de jonge, die
te Amsterdam woonde en aldaar overleden is in 1612, v6ór
29 September, zooals blijkt uit een brief van dien datum
geschreven door Marcus Mamuchet aan zijn schoonmoeder ,
zoon van Jacques  wiens schepenzegel ook te Antwerpen
voorhanden is en van Maria Ghijs, welke beiden testeerden
6 November 1679. Haar dochter Johanna de Velaer was
gehuwd met Marcus Mamuchet , heer van la Grunerie en
Houdringen, zoon van Marcus en van Susanna  van der
Meulen , zuster van Elisabeth. Uit haar 2e huwelijk met
Jr. Johan van Panhuys J. U. D., geb. te Antwerpen 24
December 1575, overleden te ‘s-Gravenhage , werd in
1617 een zoon geboren genaamd Johan Andries, die
huwde met Johanna Ruysch van Wayestein , geb. te
Utrecht, st. aldaar 27 Februarij 1679 en die 6 Novem-
ber 1682 overleed en in de buurkerk  te Utrecht begraven
is met zijn wapen en 16 kwartieren. De broeder van
Elisabeth , Andries genaamd , is de eerste der familie dit
zich in 1627 schreef van der Muelen in plaats van van
der Meulen , welke schrijfwijze later ook door zijn kinde..
ren en andere bloedverwanten gevolgd is.

Het wapen van het geslacht van Panhuys is in zilver
drie zwarte malien ,‘
brieven

doch op verscheidene, nog voorhanden
van Elisabeth, die wel het cachet van haar man

zal gebruikt hebben, komen deze Bguren  niet als zoodanig
voor, maar wel als ruiten.

Is met de huysen hier achter, bij  de gemachtigde van
Joncheer  André van Panhuysen, soon en de medeerf-
genaam van Joflr. Elisabeth van der Meulen vercoft aen
Benjamin de Wannemaecker , belast als voren om xv” IIJ”
xxxv guld. gereed geld, 3 Septem6er 1650.

Is bij  Philippus de Wannemaecker als principael en
Adrianus de Wannemaecker als borge , met een stallinge
en coetshuijs hier achter en onder anderen als etigenamen
van Benjamin de Wannemaecker en Anna van Ulft , be-
last met IIIJ’”  VI gl. spruitende van geleende gelden, daer-
van jaerlicx interest betaelt zal werden jegens den penning
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vier ten honderd aen de kinderen van Ds. Petrus de Witte,
12 Augustus 1672.
Is bij Philippus en Benjamin de Wannemaecker , ge-

broeders , als voren , belast met eene weesrente van 18 gld.
‘s jaers, vallende den 30 September 1672.

Is bi j  scheyding verleden ter  weescamer  deser  s t e d e
tusschen de voorz. kinderen aenbedeelt Adriaen Wanne-
maker, 30 September 1672.

Is bij hem vercoft aan Mr. Johan Ghijs advocaet , o m
11315 gl., 7 Mei 1677.

Mr. Johan Gbijs , wiens moeder N. de Hondt, was
gehuwd met Susanna Zoute, dochter van Leonard en van
Susanna Cunaeus.

Is bij scheiding, verleeden tusschen Mr. Pieter Ghijs
ende Joffr. Johanna Ghijs, beyde kinderen en erfgenamen
van Mr. Johan Ghijs in zijn leven geweest zijnde dros-
saert van Cranendonck en Eyndhoven, aenbedeelt, Johanna
Susanna Ghijs , volgens extract authentijc alhier overge-
levert, 10 Augustus 1700.

Johanna  Susanna Ghijs , geb. 5 Juni 1688, st. 30
Manrt 1717, was gehuwd 3 September 1710 met Mr.
Pieter Teding  van Berkhout  , griffier van Leiden, secretaris
van de universiteitsvierschaar aldaar, geb. te Delft 6 Februari
1688, st. 13 Juli 1729 en is even als zijn vrouw begra-
ven in de Nieuwe kerk te Delft, ieder met hun wapen
en 4 kwartieren. Hij was de jongste zoon van Pieter
T. v. B. , geboren 5 November 1643, st. 5 Februari 1713,
Mr. Pauluszn. ex Jacobmina van der Voorst. De laatst-
gemelde Pieter vestigde zich met ter woon te Delft, alwaar
hij werd veertig-raad , schepen en in 1690 burgemeester.
In 1698 werd hij gedeputeerd in de Admiraliteit van Zee-
land voor den tijd van 7 jaren; in 1713 gedeputeerd in
de Staten van Holland en ongeveer 5 B 6 weken voor
zijn overlijden in den Raad van State, doch heeft daarin
geen zitting genomen ; zijn vrouw, met wie hij 13 Augus-
tus 1668 was gehuwd, was Elisabeth Ruysch, geb. in
1645 , st. 19 September 1704 dochter van Mr. Nicolaas,
griffier van H. H. M. Staten-Generaal en van Maria Paets.
Na dexl dood van E. Xuysch is hij 4 December 1707 her-
trouwd met Maria van Bleyswijck , wier afkomst, alsmede
eene afbeelding van haar familiewapen , te vinden is in het
Siam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche  familih,
door A. A. Vorsterman van Oyen, blz. 64.

Op den 20 Februarij 1737 is alhier overgebragt zeker
attestatie geteykent bij Mr. Gerard de Bye, secretaris deser
stat en Gerard Hoek (of Wolfl’),  notaris waarbij dezelve
verclaren  dat Mr. Pieter Teding van Berkhout geen andere
kinderen of wettige descendenten heeft naergelaten als Mr.
Pieter Teding  van Berkhout, secretaris van den Leidschen-
dam, etc., Mr. Jan Teding van Berkhout, de Hr. Coenraed
Teding van  Berkhout e n  J o n c f r .  Susanna Teding v a n
Berkhout.

Mr. Jan T. v. B. geb. 7 Juni 1713, st. op den huize
Pasgeld bij Delft 2 October 1766, was veertig-raad 1742,
schepen 1750 en burgemeester 1763 van Delft, ge-
committeerd in den Raad van State,  bewindhebber der
Oost-Ind. Compagnie ter kamer Delft, gedeputeerd in de
rekenkamer van Holland, tr. te ‘s-Gravenhage 2i Augustus
1742 Cornelia Hillegonda van Schuylenburgb  , geb. 5 No-
vember 1723, st. 15 J-uli  1765, even als haar man te
Delft begraven, dochter van Mr. Willem Hendrik en van
Aletta Johanna de H. R. R. Gravin van Heemskerck.  Uit
dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren.

Coenraad T. v. B., geb. 16 Mei 1714, st. te Leiden

9 Maart 1770 , was veertig-raad 1746 , schepen en bur-
gemeester te Leiden, gecommitteerd in de rekenkamer van
Holland. Hij tr. 10. in October 1738 Jonkvr. Johanna Elisa-
beth van der Duben,  geb. 2 September 1711, st. Maart
1740, begr. te Leiden, dochter van Jr. Pieter en van
Dina de Bye, en 2’. in 1741 Gerarda Susanna Vallensis,
geb. 21 Februari 1718, st. 24 Januari 1743, begr. te
Leiden, dochter van Gerard Vallensis en van Susanna
Margaretha Blauw; t,r. 3O. in 1766 met Johanna van Al-
monde, die st. 24 September 1784, begr. te Leiden,
dochter van Willem van Almonde en van Lucretia van
de Poel. Zij was weduwe van Willem Adriaan van der
Goes, ontvanger der gemeenelandsmiddelen te Leiden.

Behalve de hier genoemde kinderen is er nog een ge-
weest, nl. Paulus. T v. B., geb. 26 Maart 1717 dqch  over-
leden 19 November 1720.

(3;YorcZt  vervolgd).
i

J. C. VAN D E R  M U E L E N .

Eet wapen des Konings,

Onder dit hoofd geeft de heer mr. W. J. baron d’bblaing
van Giessenburg  , in de 2e afl. van het tijdschrift der,
Vereeniging de NederZaBdmhe  Herazct  , eenige beschou-
wingen, waarmede ik niet kan instemmen.

Te oordeelen naar de dagteekening  (18 Febr. 1883) zijn
deze geschreven onder den indruk van het, ook toen pas
verschenen opstel van den heer wn  Gueckingk  in de Heral-
dieke BiáJiotheek,  en kenmerken stijl en inhoud zich door
eenige overhaasting, alsmede gebrek aan geheugen en nauw-
gezet onderzoek, want het antwoord op enkele vragen zou
steller zich zelven hebben kunnen geven door het hoofdstuk
&pe&es&z~v~~g  nateslaan  , in de le a3. van het ,,Yorsten-
hzcis  Oranje-ïVastaul4  voorkomende.

Het ligt niet in mijne bedoeling die beschouwingen op
den voet te volgen, maar wenach alleen die punten aan
te roeren waarbij ik ongenoemd zelven ben betrokken, o m
met een paar opmerkingen te besluiten.

Naar aanleiding van de wapenieekening door den heer
A. A. Vorsterman van Oyen gegeven in de 3e afl. van het
Yorstemhis Oran je -Nassau ,  zegt de hee r  d’ilblaing  :
umoet dit de afbeelding heeten van het wapen door Neer-
lands Koning gevoerd? of is het een ontwerp door den
schrijver uitgedacht PI/

Op de eerste vraag wil ik antwoorden dat, naar hetgeen
men leest op blz. 22 en 23 van genoemd werk, duidelijk
de bedoeling blijkt een wapen te geven overeenkomstig den
tekst van het Kon. besluit, afwijkende van de afbeeldingen,
die men gewoon is daarvan te zien.

Diezelfde bladzijden beantwoorden ook de tweede vraag: of
het ontwerp door den schrijver is uitgedacht? Men leest
aldaar: »De heer J. d. Koopmaas  te Nijmegen heeft voor
de in lS$O te houden tentoonstelling, betreffende het
Vorstenhuis Oranje-Nassau, enz., een wapen ontworpen, dat,
in kleuren bewerkt alhier is afgebeeld//  (1).

(1) Dit is geschied, nadat er voor het eerst in een gedrukt geschrift
en wel in ,,HaagschePenkrassen  n 0. X1,” dd. 24 December 1879, doorden
heer J. A. de kergh was aangetoond, dat het verjaringsbesluit van 1813
het voeren van de olifantstrompen, als helmteeken bij het Koninklijk wapen
uitdrukkelijk voorschrijft doch tot dusver dit wetsartikel gas verwaarloosd.
Van daar dan ook dat het ontwern-orosoectus  der Her. Tentoonstellinrr  .

La  a - ,
waarop aanvankelijk het Koninklijk wapen zonder het hehnteeken  voor-
kwam, bij de ofticieele  uitgave vah het wapen met de olifantstrompen werd
voorzien.
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Ten opzichte van dit wapen moet ik hierbij voegen, dat
het werd gemaakt op verzoek van de tentoonstellings-
commissie, in overeenstemming met de denkbeelden door
haar aangegeven, gegrond op art. 8 van het Kon. besluit
van 24 Aug. 1815. Op verkleinde schaal in hout gesne-
den, is het afgedrukt op den Prospectus en den Catalogus
van de Tentoonstelling, ook opgenomen in den 2en druk
der brochure van den heer J. A. de Bergh, en nwef dit
ontwerp dus wel onder de oogen zijn gekomen van den
heer d’bblaing  van Giessenburg.

Dat deze zich met de ongewone voorstelling van het
koningswapen niet kan vereenigen, wil ik hem niet euvel
duiden, maar wel vind ik hei zonderling hem de vraag te
zien doen: awaar  dat gevonden is?// Mij dunkt dat dit
geen geheim voor hem kon zijn, want er is beweging ge-
noeg over dit wapen gemaakt en is hij de eerste geweest
die het heeft aangevallen (zie Dagblad van L-Holland  en
‘s-Gravenhage, 23 Maart 1880).

Ik geef toe dat zoodanig wapen nimmer is voorgekomen
op eenig Koninklijk zegel of cachet, maar mag aannemen
dat 2. M. de Koning, als beschermheer van de tentoon-
stelling, niet onkundig zal zijn gebleven van het gebruik
door de commissie gemaakt van dat ontwerp en hetzelve
stilzwijgend heeft goedgekeurd (2). In het tegenovergestelde
geval zou het wel van hooger hand verboden zijn geworden.

Wat er aan ontbreekt is : de  purperen mantel met herme-
lijn gevoerd, gedekt door de Koninklijke kroon ; plaatst
men de gewraakte voorstelling hierop, zoo  zal dezelve ge-
heel voldoen aan de eischen voor een Koningswapen te
stellen (3).

Om der wille van de volledigheid zou het wenschelijk
zijn dat de Heer Vorsterman van Oyen aan zijn belang-
rijk werk eene afbeelding toevoegde van het Koninklijk
wapen zooals ‘het sedert 1815  is gevoerd, wat misschien
ook wel in zijn plan ligt. Zoolang het werk niet voltooid
is zal het raadiaam zijn het oordeel hierover te schorsen.

Ook ware eene getrouwe copie van het weinig bekende
Koninklijk grootzegel zeer gewensobt,  ten eerste als ctirio-
siteit,  ten andere om te doen zien hoeveel het officieele
wapen des Konings hiervan afwijkt

Wat de kroon op den helm aangaat (van het model
door den Heer d’Ablasing afgekeurd) heb ik reeds in
vroegere geschriften uitgelegd waarom deze vorm is ge-
kozen en niet de gesZote%  Koninklijke kroon. Ik bepaal
mij hier alleen tot de herhaling dat deze laatste, uit een
heraldiek oogpunt , niet kan samengaan met het helm-
teeken  door Willem 1 aangenomen.

D e  ontaerppr  van het grootzegel heeft onzaakkundiq
oud en modern dooreen gehaspeld en blijft diens schepping
een zeer wanstaltige , ondanks de Koninklijke sanctie.

Wat de Heer cl’ilblaing  tot verdediging zijner stellingen
aanvoert met verwijzing naar Siebmacher en Burke , zijn
zwakke argumenten.

Ik heb den ouden, echten Siebmacher niet bij de hand,
maar zoo ver ik mij dezen herinner, zullen daarin derge-

(2) De opperstalmeester des Konings, baron de Possen, begaf zich
persoonlijk tot den heer de Bergh, om bij een te brengen bezoek aan de
remises van ‘s Konings stallen met een wapenschilder uit Amsterdam in
bespreking te treden over het veranderen der oude wapens in die met het
helmteeken. Op het slikbord. aan Zijner Majesteits galakoets, aan de por.
tieren der hofkoetsen bij de opening der Staten-Generaal in 1880 was hei
helmteeken bereids aangebracht.

(3) In de ll. verschenen aflevering van het werk van A. A. V. V. 0.
komt zulk eene plaat voor als ontwerp Koningswapen, met het helmteeken
van den Ottoschen tak.

ijke ketterijen wel tot de grootste uitzonderingen be-
.ooren (4).

Die  eigenaardige moderne Engelsche opvattingen om -
rent helmteekens, enz., mogen wij aan die eilanders over-
sten ; op het vaste land en bij ons Nederlanders, die in
le heraldiek steeds met onze germaansohe stamgenooten
amengingen , zijn zij niet inheemsch geworden.

Ons Koninklijk Huis is van Duitschen bloede  en de
,ude graven van Nassau zouden zich ergeren over de
oishandeling hun sierlijk helmteeken aa.ngedaan,  door de
Ilendige  voorstelling daarvan op het Koninklijk grootzegel
legeven.

Waarom werd dit in middeleeuwschen stijl ontworpen
n gesneden? wanneer men niet tot de XIIIe  eeuw kan
erugkeeren, gelijk beweerd wordt. Het is de copie van
ien ruiterzegel uit het Hollandsch grafelijk tijdperk met
lenige moderne toevoegselen en, wel beschouwd , even
reinig RoninkZ~& als de wapenvoorstelling door den Heer
L’Ablaing  afgekeurd,

Hem komt elke wijziging ongeraden voor en wil hij
liet dat men aan ‘s Konings wapen zal tornen , ook om-
Lat de Nederlander daaraan gehecht is.

Het eerste is een persoonlijke opvatting en het laatste
liet zoo onomstootelijk waar als de schrijver geneigd is te
Leen gelooven , want opmerkelijk mag het heeten hoevele
loffeveranciers  in de hoofdstad des rijks een voorliefde be-
#oonen  voor het nieuwe model met den helm, ‘t welk ik
lok elders heb aangetroffen, zonder mij juist te herinne-
‘en waar.

In de residentie durft men niet, om begrijpelijke redenen;
lach liet men daar de keuze vrij, zoo zou een groot aan-
:al wapenborden er anders uitzien dan thans (5). De ge-
lechtheid  aan het leelijke, oude is dus niet eoo bizondar
terk ontwikkeld.

En hiermede stap ik van dit ondankbaar geschilpunt af.
N@negm,  17 Juni 1883. J. ,4. KO O P M A N S.

32 kwartieren der kinderen van Jonkhr. P. d.
Beelaerts  vau Blokland.

Jonkhr. Pieter Adriaan Beelaerts van Blokland,  geboren
op den huize den Dam onder de gemeente Warnsveld bij
Zutphen 25 Februari 1801 , overleden te ‘s Gravenhage,
H Augustus 1877 , luitenant-kolonel bij  de infanterie ,
ridder der militaire Wi!lemsorde,  versierd met het metalen
kruis, huwde te Utrecht 8 September 1836 met Anna
Wilhelmina Sophia Bogaard, geboren te Kleef 1 April 1806.

De 32 kwartieren van hunne kinderen zijn :

(4) Volgens nader onderzoek is in de oude editie niets dergelijks te
vinden. Deel 1, plaat 2 vertoont de wapens van Frankrijk, Denemarken ,
Spanje, Polen, Eogelaod en Zweden, alle gedekt door de koninklijke
kroon, zonder  helmteektns. De schrijver vergist zich dus blijkbaar in de
oanhaling.

(5) De geachte schrijver zon bij eene wandeling door de Btraten der
residentie zeker met genoegen ontwaren, dat ook hier, na de door den
heer 3. A. de  Bergh geschreven brochure, wapenborden met het helm-
teeken worden gebezigd. o. a. bij de hofleveranciers:

N. W. Kruw,  op de Plaats ; E. van BZoeme  en ll. Fander, Wagenstmat ,
J. 8. Krul,  Noordeinde; Th. A. 8. Simonis,  Groenmarkt; J. 3’. Cupers,
Westeinde, C. 2’. L. ioek, Parkstraat en J. J. Ivolfen  Zn., Kerkplein, enz.

Ook de hofschoorsteenvegers Baggerman,  dndreoli, en de horlogiemaker
Enthoven  voeren dit wapen op facturen en adreskaarten.

( AANTEEKENINGEN  DER REDACTIE ).
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32 kwartieren der kinderen van Mr. Jan van de Poll.

Mr. Jan van de Poll, geboren li21, overleden te Am-
sterdam 20 April 1801, huwde te ‘s Gravenhage 27
Decetnber 1746 met Anna Maria Dedel, geboren te ‘s Gra-
venhage 1 Juni 1729, overleden te Amsterdam 5 Novem-
ber 1779.

De 32 kwartieren van hunne kinderen zijn :
van de Poll. Dedel.
Trip. Muyssart.
Rendorp. van de Blocquery.
Clopper. d e  Haze
Hooft. Hudde.
M nnter. de  Buquoy
Huift. Schotten.
le Uouche. Swaanswg k.
van Gerwen. Quartelaers.
Aclriaans. Passevant.
Hulft Herrewijn.
Cornelis. van Schoonhoven.
Ha,sselaer. Roch.
Geelvinck. de Smeth.
Cloeck. Broen.
van Neck. de Witt.

M. A. v. R. v D. K.

Kwartieren en wapen van Johan Walta van Jnwinga
genaamd Herema, grietman van Wonseradeel

in 1642 (1).

Juwinga Walta Ebel, die hem Heretna  Donia
Tjerck. Walta-State  ten hu- Johan. Elant.

welijk meebragt.
i-.Yd--/

Tjerck van Juwinga, noemt zich, Tieth van
als erfgenaam van FTalta-State  te Herema.
Tjerkwerd, Walta van Juwinga 1

en neemt tot wapen: doorsneden:
1. Walta , 2. Juwinga doch de
figuren 2 en 1 geplaatst.

Hij was in 1494 Grietman van
Wonseradeel en overl. in 1522.

.-. .----/
Johan van Walta (van Juwinga) noemt zich naar zijne

(1) Deze kwartierstaat is à f 0.25 verkrijgbaar bij den Heer J. Wenning
IJzn. te Leeuwarden.

noeder van ETererna, volmagt ten landdage 1539, griet-
nan van Wonseradeel 1542 enz. en was gehuwd met Syts
$oslicksdochter  van Juwinga. Hij nam tot wapen gevieren-
.eeld 1 en 4 Juwinga, 2 Walta en 3 Herema (doch met
weglating  van den keper) ‘t geen door zijne nakomelingen
teeds gevolgd is.

Bijgaande afbeelding vertoont het oude wapen van het
geslacht  Herema  : [/in blauw een gouden keper, in het schild-
loofd  vergezeld van twee gouden eikels en in de schild-
bunt van een dito eikenbladn,  zoo  als het ook voorkomt op
,en kwartierstaat van Tjalling Minne Watze van Asbeck
net het helmteeken : //twee gekruiste zilveren zwaarden met
;ouden  gevest//.

Op een kwartierbord, bewaard in het museum van het
?riesch Genootschap, van Foockel van Botnia , die 22 Febr.
6 7 3 overleed ? oud 67 jaren (2), gehuwd met Albert

jijbrant Pijbes van Eminga, grietman  van Franekeradeel ,
lie 9 Jan. 1662 overleed, vindt men het wapen: .in zilver
:en roode keper, in het schildhoofd vergezeld van twee
tikels  en in de schildpunt van een laurierblad, alles in
natuurlijke  kleur.11

Johan van Herema,  een Juwinga zijnde, vierendeelde
;ij n wapen : 1 en 4 Juwinga (stamwapen), 2 Walta (groot-
noeder vaderszijde) en 3 Herema  (moeder, doch met weg-
ating van den keper).

Het 2 en 3 kwartier komt ook wel eens anders gekleurd
roer : ,,het 2e in zilver drie blauwe ruiten en het 3e in zilver
#wee  groene eikels en een dito eikenblad//,  welke laatste
xhter  ook wel eens weggelaten wordt.

Kwartieren van Pieter van Hoogenhouck.

Pieter Abrahamsz. van Hoogenhouck, geb te Delft
3 Febr. 1613, overl. aldaar 26 Jan. 1679, was veer-
;ig-raad 1643, schepen 1655, 1656 en 1658, wees-

neester 166s , thesaurier 1665, 1674 en burgemeester
:e Delft  1669 to t  1673 , 1677 tot 1679, adjunct ter
lagvaart  1664. Hij huwde te Delft 27 Juli 1636 met
Catharina van Ruyven, geb. te Delft 26 April 1613, overl.
aldaar 17 Juni 1695 (l), dr. van Harmen  Pietersx van Ruyven
:n van Trijntje Pietersdr. van Ruyven.

Zijne 16 kwartieren zijn:
van Hoogenhouck. van der Burch.
van der Dussen. van Santen.
van der Mye. van der Meer.
van Bodegom. Duyst van Voorhout.
van Halmael. van Santen.
Oem. van Segwaert.
de Heuyter. van Berendrecht.
van Roon. van Andel.

M,. A. v. R. v. d. K.

(2) Hieruit blijkt, dat zij eene dochter is van Doecke van Botnia Juws-
zoon en van Ymek van Dekema Siokesdochter  en niet. zooals  het stamboek

7

zegt, van Jow (Julius Dominicns)  van Botnia en van Luts van Meckema,
die wel dezelfde zal geweest zijn als Douwe (Dominicus Justus),  geh. met
Geertruy van Meckema  Jewsdöcbter.

-.
Misschien is deze Foockel van Botnia ook geh. geweest met Juw Aedes

van Eysinpa , overl. in 1649 en was zij zijne wed. toen zij huwde met
Albertos Sybradus  van Eminga op Roordabnrgh,  zooals hij op zijn kwartier-
staat genoemd wordt.

(1) Volgens anderen 28 Januari 1696.  _
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Lijst’ vnn de eigenaars der grafsteden in de
hervormde kerk te Bergen op Zoom.

OPUEMAAKT  IN 1796.
1. Heer G. S. Duytz. Kelder. 41. Heer J. C. de Groot. Kelder.
2. Mevrouw N. N. 42. Heer M. van Stapelen. Kelder.
3. Heer van Engelen van Strijen.  43. Heer N. van der Kreek.
4. Mevrouw Cabbeljauw. 44. Heer Lamsweerde. Kelder.
5. Kerk. 45. Heer  Corn. de Lij. Kelder.
6. Kerk. Kelder. 46. Ileer  Johan Paulier.
7.
8. 1 Kerk. 47. Kerk.

48. .luffrouw Folkers. Kelder.
9. Mevr.  Noot geboren Drabbe. 49. Juffrouw Folkers. Den ingang.

10. Heer Titus D’Aubeque. 50. Heer Jeremias Bandaux.
ll. Kerk. Kelder. 5 1. Heer Willem Brouwers.
12. Kerk. 52.‘Heer J. van der Hulst. Kelder.
13. Heer Alexander Faure. Kel- 53. W. Bere en broeders, sedert

der.
14. Heer Jacob Tenbergen.
15.

:;: Kerk.
18.
19.
20. Heer R,obbert  van Eekeren.
21. Heer Joh. Tilenius. Kelder.
22. Heer J. Le Jeune. Kelder.
23. Heer Joh. Paillie;** Kelder.
24. Heer Jan Boayens.
25. Kerk. Kelder.
26. Heer Johan Urabbe.
27. Heer Andreas de Lij.
28. Heer Corn. van Bommel.
29. Heer Corn. van Bommel.
30. Heer Mat. vaq Landschot.
31. Heer Buyens.  Kelder.

1802.
54. Y. de Geep, sedert 1798.
5 5. Heer ti. Imbyze van Batenburg.
56. Heer Pieter Robert.
57. Erve Lijdeker.
58. fleer Johan ven  Dijk.
59. Kerk.
GO.  Mevrouw de Chavonnes.
6i. ’
62. 1

Kerk.

63. lieer Jan Boeyens.
64. Kerk.
85. Heer Rijgersman.
66. Heer  Gasp. Stouters, uu J.

Drabbe. -
67. Heer Joh. Knips. Bak.
66. Heer Ad. Rijgersman.
69 Kerk.
70. Heer Corn. van Bommel.

32. Heer Casper  van Lantschot. 71.
Kelder. 72. \ Kerk.

33. Heer N. Rubbens. Kelder. 73. 1
34. Heer R. L. Beaufort. Kelder. 74. Heer Laurens de Geep.
35. Kerk. Bak. 75. Heer J. C. vau Deur.
36. Kerk. Kelder. 76. Heer Ad. Verbrugge.
37. Catharina Stoffelen. 77. Heer L. Faber.
38. Kerk. Kelder. 78. Kerk.
39. Heer llarcellus Bax.  Kelder. 79 Govert Wittermans.
40. Heer Willem Brouwers. 80. Govert van Zwagenburg.

(wordt us?*vozgLt).
Medegedeeld door Mr. K. J. IT. C. KNEPPELHOUT  VAN

STEBBENBUBQ  te Utrecht.

Geboorten, hawelii ken en sterfgevallen in adelliike-

1.

1.

1.

rJ.

6.

10.

en aanzienlijke geslachten,
APRIL  1883.

GEBOORTEN.
Elizabeth Mechteld  , dochter van Alexander Leonard
baron van Plettenberg en van Johanna Carolina Huberta
Jacobson , te ‘s-Gravenhage.
N., zoon van J. F. A. van der Goes en van J. M.
Stolk, te Gent (Betuwe).
N., zoon van Jhr. Gerard Salomon Boreel en van
Jonkvr. S. G. F. Gevers, te Beverwijk.
N., dochter van Mr. Arnoud Willem van Reeck Calkoen
en van Jonkvr. Pauline Albertine Ram, te Utrecht.
Emma Wilhelmina, dochter van Wilhelm  Johan Adams
en van Isabella Susanna Wesenhagen , te ‘s-Gravenhage.
Antoinette,  dochter van Jhr. Willem Pieter van der
Goes en van Henriette Reinbrandine Boddaert, te
‘s-Gravenhage.

10.

10.

13.

15.

16.

17.

18.

26.

27.

29.

29.

5.

11.

l l .

12.

12.

19.

23.

25.

16.

2.

N., zoon van Eduard Alexander Ferdinand baron Creuta
en van Jacqueline Paulina Thurkow,  te Delft.
N., zoon van 11. A. D. van der Meer Jr. en van L.
J. barones van der Borch van Rouwenoort,  te Breda.
N., zoon van Jan Joost Carel baron Taets van Ame-
rongen en van 11. C. L. J. barones Taets van
Amerongen , te Breda.
N., zvon van Jan Meinard Simon en van IIenriette
Jacoba Blussé, te Ginneken.
N., dochter van Johan Hendrik Kofoed en van
Johanna Wilhelmina Hordijk , te Haarlem.
N., zoon van N. Nering Bögel en van Johanna
Geertruida Juliana barones van der Feltz, te Deventer.
N,, zoon van W. G. L. van Tengnagell de Raad en
van D. T. Ongerboer , te Amsterdam.
N. , zo011 vm Marie Gerard van den’ Berg van
Saparoea, en van Jonkrr. Adriana Theodore Schuur-
beque Boeye, te Terborgh.
N., zoon van Jhr. Stephan Balthasar Ort% en van
Jonkv, Anna Maria  Gerarda Wilhelmina de Jonge,
te Belder.

.

N., dochter van Diederyk GerhardEngelbert  Wolterbeek
Muller en van Johanna Jacobn Sara Stam, te Voorburg.
Eene levenlooze dochter van Mr. Pieter Jacob Teding
van Berkhout en van Sara Maria Ketelaar, te Baa,rn.

1-l U WELIJKEN.
Jhr. Mr. Jan Constantijn Nicolaas van Eys, heer van
Lienden, geb. te Amsterdam 19 Januarij 1856, zoon
van Jhr. Theodoor Hendrik en van zijn le vrouw
Adèle Marie Labouchère  met Cecilia Johanna d’Hangest
barones d’Yvoy , geb. te ‘s-Gravenhage 3 Januari
1861 , dochter van baron Mr. Daniel Maximiliaan
en van Cstharina Constantia Wilhelmina, gravin van
Limburg Stirum, te ‘s Gravenhage.
G. C. C. Wiggers van Kerchem,  zoon van N. en
van N. Stelling met M. J. C. Viruly, dochter van
T. P. en van J. E. Ledeboer te Leiden.
M. baron van Randwijck met H. A. G. Röhtlingk,
te Nijmegen.
V. M. R A. baron d’Ablaing va.n Giessenburg, l e
luitenant bij het le Hanseatische infanterie-regement,
no. 75 met A. barones van Lijnden, te Utrecht.
Mr. Hendrik Nicolaas Mees, geb. te Rotterdam 2 Mei
1857, zoon van Mr. Marten en van Anna Hendrina
van Teutem met G. P. de Monchy, te Rotterdam.
Dr. Willem Pieter Cornelis Knuttel, geb. te Maas-
sluis , zoon van Daniel Pietersz. en van Elisabeth
Cornelia Fabius met Johanna Christina  Fabius, geb.
te Batavia, dochter van Gerhardus en van Johanna
Elisabeth Rouricius,  te ‘s-Gravenhage. ’
A. Gallis Merens, notaris te Kapelle met E. S. Domi-.
nicus van den Bussche, te Breda.
Jan Hordijk Jacobuszoon, geb. te Dordrecht 8 Mei
1839, weduwnaar sedert 26 Mei 1879 van Ida Wil-
helmina de Voogd mtt Agatha de Voogd, geb. te
Dordrecht 10 Mei 1836, dochter van Jacobus en \an
Ida Wilhelmina Hordijk, te .Dordrecht.
A. P. Swaan, geb 1848, kapitein ingenieur met E.
A. G. van Oldenborgh, geb. te Dordrecht, dochter van
Jan en van E. A. G. Ort,  te Dordrecht.

.

STERFGEVALLEN.

Louisa Johanna van de Poel, geb. te Batavia 12 Sept.
1818, dochter van Pieter en van Suzanna Benriette



3.

4.

6.

7.

10.

11.

12.

15.

16.

17.

23

23.

24.

24.

26.

27.

1

on Gutzlaff, sedert 1853 weduwe van Mr. Dirk Gijs-
lert Reitz , te ‘s-Gravenhage.
rhr. Mr. Johannes Albertus Sandberg , bijna 85 j ,
:ommandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw,
croot-officier der orde van de Eikenkroon, ridder
Ier 2e klasse der Pruissische Kroonorde, oud-lid der
fedeputeercle Staten van Overijssel, te Zwolle.
lohanna  Cornelia François, geb. te ‘s-Gravenhage 5
April 1851, dochter van Mr. Willem Frederik George
Lodewijk en van Anna Rutheria Johanna Cornelia
Boeye, gehuwd met Jan Hendrik Pieter van Goens,
kapitein bij het regimtnt  grenadiers en jagers, te
‘s-Gravenhage.
N., van Hemert tot Dingshof, geb. te Assen 13 Maart
te voren, dochter van baron Coenraad Jan en van
Jonkvr. Anna Adriana Reiniera Hendrica van der
Wijck , te Assen.
Johanna P. A Rees, 67 jaar oud, dochter van Mattheus
Willem en van Jacoba van der Does gehuwd met
Hendrik Mauritz , te Dordrecht.
N., van Hemert tot Dingshof, geb. te Assen 13 Maart
te voren zoon van baron Coenraad Jan en van jonkvr Anna
Adriana Reiniera Hendrica van der Wijck , te Assen.
Dr. Daniel  Jan Steyn Parvé, geb. te Gormchem 3 Sept.
1825 , inspecteur van het middelbaar onderwijs, ridder
der orde van den Nederlandschen Leeuw en der orde
van het Legioen van Eer, zoon van Daniel  Jan en van
Jacoba Theodora van Riemsdijk, gehuwd met Lens
Wilhelmina Wicherina van Naerssen, te ‘s-Gravenhage.
Richard Robert Hugo Diemont van Dathar , geb. te
Padang 25 Junij 1864, zoon van Adolf Jan Hugo
en van Alisson Ellina Maidman , te Arnhem.
Kornelia  Maria Blindenbach, geb. te Aardenburg 24
Juni 1812 , weduwe sedert 4 Nov. 1872 van den
gepensioneerden kolonel der infanterie Justinus Leonard
Verburg,  te Aardenbnrg.
Maria Elisabeth Duymaer van Twist oud 72 jaar,
weduwe van den raadsheer in het provinciaal gerechts
hof van Overijssel Mr. H. Kronenberg, te Deventer
Elisabeth Browne , geb. te Rotterdam 18 Dec. 1820
dochter van François en van Auna Twiss, weduwe seder
29 Nov. 1862 van Adriaan Mees, te Rotterdam.
Catharina Cornelia Anna Evérdina  Alewijn, geb tc
Dendermonde 19 Sept. 1821, dochter van Dr. Corneh
en van Olowina Wilhelmina Degerman, weduwe seder
25 Juli j  1880 van Mr.  James John Teding  val
Berkhout, te Amsterdam.

Cornelia Arnolda de Vries Robbé, oud 76 jaar, weduwt
sedert 1 Nov. 1854 van den predikant te Ter Heicl
(N.Brab.) Simon Hondius van Herwerden, te Spankeren
Antje Hoitinga Mulier, oud  55 jaar, gehuwd me
Mr. J. Minnema de With, te Leeuwarden.
Jhr. Johann Harry Carl Wilhelm  von Schmidt  au
Altenstadt oud 49 jaar , gehuwd 2 Februari 1873
met Christine Antoinette Oudemans, te Arnhem.
Catharina Geertruida van Slot’erclijck, oud  77 jaar
weduwe van Mr. Ludolf Reinier Salverda, te Leeuwarder
Hendrika  Petronella Blussé, oud 69 jaar, docht6
van Adolf B. van Oud Alblas en van Jacoba Holle
weduwe van Hendrik Philip Visser, te Dordrech
Pieter Vreede Bik, geb. te Amsterdam 13 Juni 1801
ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, kom
mantleur der orde van de Eikenkroon, oud Oost
inclisch ambtenaar, staatsraad-honorair , zoon van Ja
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47.

1.

9.

9.

9.

0.

‘0.

i0.

en van Jeannette Butin, weduwnaar van Wilhelmina
Petronella Frederica Kulenkamp Lemmers, te ‘s-Gra-
venhage.
Robert Daniel  Wolterbeek, oud 82 jaar, oud lid van
de provinciale staten van Noordholland. weduwnaar
van Henriette Maria Anna Meyer , huize Valkenburg
te Oosterbeek.
Jacobus Fredrik Boogaard. geb. te ‘s Gravenhage 1 3
Oct. 1831, secretaris-generaal bij het departement
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, ridder ‘der
orde van den Nederlandschen Leeuw, der Belgische
Leopoldsorde en der Guelphenorde,  zoon van Jacobus
Adam en van zijn le vrouw Christina Maria Bosz,
weduwnaar sedert 9 Januarij 1881 van Lucie Josèphe
Brien, te ‘s-Gravenhage.
Louisa Meinardina Westhoff, oud 84 jaar, weduwe van
den notaris te Mijdrecht Anthony Verdam, te Utrecht.
Dr. Reinbart  Pieter Anne Dozy, geb. te Leiden 21
Februari 1820,  hoogleeraar aan de Rijks Universiteit
aldaar, gehuwd met M. C. van Goor den Oosterlingh,
te Leiden.
Kind, geb. 3 Maart te voren van 0. C. Klerk de
Reus en van H. W. de Ravallet,  te Maastricht.
Jacob Lodewijk Hovy , geb. te Amsterda.m 9 Fe-
bruari te voren, zoon van Willem en van Pauline
Geertruyda Tutein Nolthenius, te Amsterdam.
Friedrich  August Ferdinand Eduard Victor  Werd-
müller von Elgg, geb. te Leiden 27 Maart 1840,
gepensioneerd kapitein van het Oost-Indisch leger,
zoon van Joan Albert en van Jeanne Jacqueline Chris-
toffeline de Back,  gehuwd met Christina Dorothea
Zacharias , te ‘s-Gravenhage.
Wilhelmina Oudemans, geb. te Weltevreden (Batavia)
21 April 1839, doohter van Anthonie Coruelis en
van Jacoba Adriana Hammeoher,  gehuwd met Mr.
Jan Jacob van Geuns , raadsheer in het gerechtshof
te ‘s-Gravenhage , te ‘s-Gravenhage.

Briefwisseling.
Jos. A. A. Th. te A. Uwe zending ontvangen. Wij zullen

m ook voortaan geregeld zenden.
P. A. graaf du Ch. te D. Boeken ontvangen; wenscht

U als lid het Maandblad te ontvangen?
A. S. te H. wij hebben Uwe werken ontvangen, brief volgt.
M. C. te N, Y. De Telegraaf N” 283 goed ontvangen,

Terzoeke  nog een nommer. Maandblad zal voortaan ge-
<onden worden.

v. W. th. D. te L. Het bedrag  ontvangen.
J. W. IJz. te L. Op Uwe vragen volgt antwoord, na

tfloop der bestuursvergadering, platen ontvangen ook voor
volgend nommer.

Vragen
Voor een uit te geven Friesch-Ommelandsch  Wapenboek,
wenscht men de volgende wapens te kennen:

Doede van Amsweer, 1596 ; Edele Erenfeste Lucas
van Lissebon  , 1624; Jonker Ghialdo Sistal, 1658 ;
Jonker Wijnties , 1660 ; Jonker Melchior van Lissebon,
1667 en Duchesnoy, Heer van Bierum, 1750.

Wie deelt de volledige wapens mede der familiën : Glasius ,
Roneval Faure, Frombeg,  e n Maas Geesteranus ,
alsmede het helmteeken  der wapens van van der Peen
en Fockema ?

Gedrukt bij GEBR. J. & 8. VAN LANGEXHUYSEN,  te ‘s-Gravenhage.
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Dit blad verschïnt omstreeks het midden
van iedere maand onder redactie van het
bestuur en wordt LIleen aan de leden van
het YnoFtschap gezonclen.  Brieven en
mede eehnqen, alsook bgdragen voor het
Maandblad te zenden aan den secretaris
van het genootschap, den Heer 8. A.
VORSTERMAN VANOYEN,  Sumatrastraat 3,
te ‘s-Gravenhage.

L -L

Leden te ‘s-Gravenhage betalen per
jaar, (behalve f 2.60 entrée) . . f 10.00

Zij , die lid worden in 1883 en buiten
‘s-Gravenhage wonen. . . . . f 5 . 0 0

Zij , die lid worden na 31 Dec. 1883
en ook buiten ‘s-Gravenha

Advertentiën in verban!
e wonen f 6.00
met bovenge-

noemde wetenschappen, per regel f 0.20
Afzonderlijke nummers niet verkrijgbaar.

L d

IN”. 3. 's-Gravenhag

Tot leden zijn toegetreden, de Heeren:
J. F. X. van den Berg. . . . . ‘s-Gravenhage.
J. Huygens . . . . . . . . . id.
E. H. Scheidius . . , . , . . Arnhem.
Jhr. J. F. Storm van ‘s-Gravesande

van den Bramel . . , . . . Vorden.

Grafschriften te Wleerenberg.
V66r  de deur der hervormde kerk te ‘s-Heerenberg liggen

twee prachtige met lofwerk versierde diep uitgehouwen
grafsteenen.

Doordien die ligplaats al zeer ongeschikt is, de steenen
er niet mooier en de opschriften er niet duidelijker op
zullen worden, schreef ik over, wat er op te lezen staat:
Anno D 1558 (P)  starf Rutger van Arnhem. Anno D 1585
d 10 Marti starf Clare van Groenen, -

‘iet  eene wapen vertoont een arend, het andere vijf bollen
(en sautoir).

Boven den gekroonden helm staat de arend uit het schild
als helmteeken (1).

In plaats van de symbolen der vier evangelisten, op
vele oude steenen voorkomende, staan in de twee boven-
hoeken het wapen van van Arr;hem  en in de twee be-
nedenhoeken dat van van Groenen.

Van dezen Rutger van Arnhem wordt in de geslachtlijst,
voorkomende in Ferwerda, door Kok geene melding gemaakt.

Op den anderen niet minder fraaien doch meer uitgesleten
-steen kon ik de gothische letters niet genoeg ontcijferen
om een geheel te verkrijgen ; ik meende’ er echter een
miskelk  op te zien en daaronder het wapen met de vijf
bollen, zoodat deze een steen van een geestelijke is, wiens
naam van Groenen zal geweest zijn.

De naam van van Groenen, ook als geestelijken, komt
‘voor in het werk van 3. rasselzberg.  Bmbrica,  sive wrbìs
_Embricensis  descrìpto.  Clivìs,  q~~cl !?06iam  Xilf3erZing MDcr,xvlJ.

In de kerk liggen naast elkander nog twee grafsteenen ;
op den eenen staat: De Heer Derck Sminck in leven ont:
fanger der convoyen en licenten, geboren den 1 Jan. 1687,
gest. den 21 Febr. 1764.

Wapen : een anker vergezeld van drie sterren.
Op den anderen steen staat : Vrouwe Cornelia van der Hart

in leven huysvrouw van de Heer Derk Sminck, geboren
30 Aug. 1697, obiit 15 Des 1761.

(1) Niet klimmende (issant), zooals Heer Rietstap  zegt in zijn armorial
gén.&Z en ook niet opvliegende (essorant), zooals ik laatst eene teekening zag.

:, Augustus. 1883.

Wapen : een hertenkop. - Doordien van deze twee
wapens het bovenste deel door banken bedekt wordt c zijn
le helmteekens onzichtbaar. Ook tot stoepsteen van een
winkelhuis heeft men een grafsteen gebeBgd;  het beschre-
ven deel is geheel uitgewischt, dewijl men juist daarover
Taan moet om in het huis te komen ; het bovendeel vertoont
twee wapens: 1”. een rechterschuinbalk gevormd door vier
gpitsruiten, met de scherpe hoeken aan elkander gesloten
cmises  en bande) Het helmteeken is eene veder tusschen eene
rlucht; 20.  een liggend kruis vergezeld van vier zaspuntige
sterren; het helmteeken is eene dito ster tusschen twee
3lifantstrompen. -

Tot getuige van het wandalisme met de grafsteenen te
‘s-Heerenberg eenmaal gepleegd, vindt men overal ver-
spreide stukken , gebruikt voor stoepen, trappen, deksteenen,
zinkputten enz. ; op een’ nog geheelen stoepst.een vond
ik gespaard het jaartal 1533 , doch ter wiens eere hij een
maal als grafsteen diende, is onleesbaar geworden.

De tijd, waarin men geen prijs stelde in het bewaren
van voorvaderlijke gedenkteekenen en niet tevreden was
voor ze vernield waren, is voorbij; men denkt daarover
thans geheel anders, ja betreurt het, dat zooveel verloren
is gegaan ; doch doordien niets bestendigs is onder de zon
en dus die .tijd van vernielingszucht  , van verwaarloozinp en
minachting van ‘t geen ouze voorouders hebben gedaan,
kan terugkeeren, moeten wij zorgen, dat alles van vroeger
geboekt is en alles van heden onmiddellijk geboekt wordt;
ik durf daarom een ieder, beminnaar of geen beminnaar van
oudheden, op het hart drukken, om de opschriften der
oude zoo wel als die der nieuwe grafsteenen, die hi;i  ont-
moet, over te schrijven en ze ter plaatsing te zenden in
eenig daarop betrekking hebbend werk, opdat ze, wat er
vroeger of later ook gebeure, voor ons en het nageslacht
bewaard blijven. FXED. CALAND.

Oude wijze van rangschikking van kwartieren.
Bij de bezichtiging van de St. Jans-kerk te Gouda met -

hare wereldberoemde glazen, viel mijne aandacht op eenige
wapenschilden in de Rosendaelsche kapel, aan de noordzij de
van het koor, welke kapel A”. 1516 werd gesticht (1). Ze
zijn fraai op glas geschilderd en geven de wapens te zien ,
der geslachten van Crimpen, Co01 en van Ruytenburgh,
zoomede die der zestien kwartieren van amilius  Co01  ,

(1) Beschrijving van Gouda  door J. Walvis, 11. blz. 40-42.



Mr. Adriaensz., geboren omstreeks 1607, raad in de vroed-
schap der stad Gouda 1644, kolonel van de schutterij
1646-1649, schepen 1648, 1649, 1652, 1656, 1657,
1660, thesaurier.fabriekmeester  1658; 1659 en burgemeester
aldaar 1664, 1665, 1670, 1671, gecommitteerde ter auditie
van de rekeningen van Holland 1653-1655, gecommit-
teerde raad van*  de Ed. Groot Mog. Heeren Staten van
Holland en West-Friesland 1661-1663, 1667-1669,
hoogheemraad van Schieland 1661, 1666, 1668, 1670,
1671, 1676, 1681. Hij werd 25 November 1672 op order
op Z. H. den Heer Prins van Oranje benevens zes andere
Heeren  raden van de vroedschap geëxcuseerd. Hij was in
1650 gehuwd met Jonkvrouwe Elisabeth van Ruytenburgh,
dochter van Willem van Ruytenburgh, Heer van Vlaardin-
gen, en is in November 1688 overleden, zonder kinderen (1).

De bedoelde kwartieren zijn geplaatst als volgt:
Cool. Oom (2). Rosendael. Riiswijck.
Valtersen. Crooswijck. Crimpen. Ropen.
de Witt. Quekel. Lange. Swaenswijck.
Slingeland. van der Lee. Souburg. Hopcoper.

Na raadpleging der genealogiën  van eenige van die
familiën ontdekte ik dat de rangschikking van die kwar-
tieren verschilt met die, welke in later tijd in gebruik is
gekomen. Vermoedelijk heeft men, meer getrouw aan het
oorspronkelijk denkbeeld in het woord kwartier vervat, de
vier kwartieren niet willen scheiden, van daar dat de vier
bovenste rechts en de vier bovenste links, de kwartieren
van de beide grootvaders, en de vier onderste rechts en de
vier onderste links, de kwartieren van de beide grootmoeders
van den heer _?Emilius Co01 te zien geven, waardoor dan
ook duidelijk en zeer juist blijkt, dat zijne vier kwartieren
zijn: Cool, van Rosendael, de Witt en de Lange.

De onderwerpelijke 16 kwartieren zou men thans ver-
melden als volgt:

Cool. van Rosendael.
d e  W i t t . de Lange.
Oom. van Rijswijck.
Quekel. van Swaenswijck.
Valtersen (3). van Crimpen.
van Slingelandt. van Souburg.
van Crooswijck. van Royen.
van der Lee. Hopcoper.

Uit eigenhandige aanteekeningen (4) van den Luitenant-
Admiraal van Zeeland, Jan Cornelis Ockersse , geboren 17
November 1673 , overleden 10 Juni 1745, zoon van Mr.
Cornelis Ockersse en Margarietha Pous (5), is mij geble-
ken, dat in de provincie Zeeland en waarschijnlijk ook
elders, omstreeks het laatst der 17e eeuw , bij de afbeel-
ding van 8 kwartieren nog eene andere wijze van rang-
schikking werd gevolgd, namelijk die , waardoor de na-
men der overgrootouders door ,huwelijk verbonden, onmid-
dellijk onder elkander werden vermeld.

Deze manier verschilt derhalve alleen daarin van de te-
genwoordige , dat de namen die men in volgorde rechts

(1) Beschrijving van Dordrecht door M. Balen, blz. 1013, v. Leeuwen.
Bat. 111. blz. 1512, 1513 en manuscript genealogie de Lange van Wijn-
gaerden.

(2) Het geslacht Oem, ook blijkena  het wapen en volgens Balen, blz. 1011,
(3) Deze familienaam schijnt aan Balen onbekend te zijn gebleven,

aangezien hij de vrouw van Gerard Adriaenss.  Co01 noemt Joffr. Helena,
dochter van Gerrit Michiaelis, secretaris te Dordrecht. Zij huwden in 1503,
Zie beschrijving van Dordrecht, blz. 1011.

(4) In het bezit van dco heer J. C. van der Muelen.
(5) Zie genealogie Paus. Herald. Bibliotheek, 1876, bl. 198.

en links in de 26 en 38 plaats zou vermelden, in de 3e
en 2e plaats genoemd worden.

De genoemde Luitenant-Admiraal verklaart in het be-
trekkelijk stuk bij de opgave .o.a. der kwartieren van hem
en van zijne vrouw Cornelia -Butler, gerangschikt op de
thans nog gebruikelijke wijs :

f,Uit is 800  als by ons geprmtiaeerd  staat te worden , ex
merandert is tegen vaders tey&&ngh ”

Menig navorscher op genealogisch gebied kan door on-
bekendheid met het vorenstaande zich.-wel  eens in de ver-
wantschap van geslachten hebben vergist.

M. A. VAN RIF, VAN DER K L O O T.

Personen begraven in de kerk te Berlicxtm.
Door mij is gezien een brief van zekeren Jan Brent

Schram , gedagteekend  Berlicum den 7 Julij 1748 , ge-
adresseerd aan den ,,WelEDele  Heer Den Heer en Mr. D.
,,J. Bouwens ten huyse van den %TelED.Gestr. Heer en
//Mr. Bouwens Raat en Schepen der stad Amsterdam mits-
agaders Bewindhebber van de Oost Indische Comp. etc. etc.
sop de Keyzersgragt by de Spiegelstraet tot Amsterdam”,
welk schrijven met het oog op den inhoud wel eene mede-
deeling waardig mag geoordeeld worden.

De inhoud is als volgt:
,,WelED.Geb.  Heer

,,Deese dient in Voldoening van UWelED.  verzoek ,
,,gedaen by myn vrou Op dato 30 Jnny laestlede nament-
rlyk de Naeme van Overledene Welke relaas hebben op
nde Wapens in onse Kerk alhier, Ilr Wenste dat Ouder
,,Dood Register magtigh waar Zoude myn tyt en moeyte
aten Dienste van UWelED.  geerne te Coste leggen;

/lEgter hoope dat Ondertussen dat zodanig Register
#binnen korten tyt zal bekoomen, zal dan de Eer hebben
,,UWelED.  (iets daer in vindende) toe zenden zoo als doe
,,by dezen, tzederd den Jaare  1696.

,,1696
,,Den 14n July Mynheer Jean Fleury.
,,Den lgn Aug. Maria Helena van den Oetelaar Huys-

//vrouw  van Jonkheer Ferdinant Verstege.
//1698

IjDen  13~ Mey Peter Ruth Bouwens.
,,1703 Clara van Gestel den 15n Feb. ‘s Avons in St.

nhnthonis  Choor begraven.
n1704 Den 15n December Anna Rroekhuyse  huysvr.

//van Mr. Oromby.
~1707 Den 3On Aug. Mevr. Jean Fleury.
111711  Den 15n Junij De Heer Grevenbroek.
tj1713 Den 28n April Jonkheer Romanus van der

Dussen.
tIIets meerder van UWelEDts. Ordre hier Off in deese

,,Quartiere  zynde gelieft te Ordonneeren den geene
udie de Eer met de Uyterste nedrigheid heeft zig
ate noemen,

,,WelED.  Geb. Heer,
,,UWelEDts.  Onderdaniege en Dienstveerdige
PDienaar ,

(w. g.) ~JAN  ABENT SCHRAMU.

1, Berlicmn  ,
IjDen 7n J u l y

~1748.11 -M. A. v. R. v. D. K.
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135.
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Lijst van de eigenaars der grafsteden in de
hervormde kerk te Bergen op Zoom.

( Ter

Kerk.
Jacobus Doree.
Dingenius de Vries. Bak.
Erve wed. du Camp.
Pieter van Heusden.

1
Kerk.

Heer Jacob Stuurman.

1
Kerk.

Gommert Verzchuuren.
Erve Govert Augustijn.
Heer P. Hochede.
L. de Geep en W. Ro-
zenraad.
Nic. van Dalen.
Nic. van Dalen.
Wouter Anthonizze  de Wit.
Kerk.
Heer Franc. Hoekgeest.
Erve de la Grandière, nu
van Hoek.
Hendrik de Pauw.
Heer Samuel van Hattem.
Heer Michiel de Neeve.
Kerk.
Heer Martinuz de Neeve.
Corneliz Verbruggen.
Martinus Mizeron.
Nicolaas Stoep.

I
Kerk.

Heer Antony  van Hoorn.
Heer Pieter Hoepeling.
Heer Johan van Ferny.
Heer Capizon.
Kerk.
Hendrik Berkman..
Hendrik Scheffer.
Heer Servaas van Uffeleu.
Kerk.
Heer Willem Rozenraad.

1 Kerk.

‘Heer Jacob du Mont.
Heer Jan van Overztrate.
Heer Samuel van Hattem.
Corneliz Coenraadz.

l Kerk.

Jan Ketgenz.
Jan de Neef.
Heer Marzelliz van Stape-
len.

woZg)  .

142.
143.
144.
145.
146.
147.
147.
148.
149.
150.
161.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.

166.
167.
168.

169.

170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177,
178
179.
180.
181.
182.
183.
184.
186.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

- 43 -

Kerk.

Juffrouw Lucia van Ferny.
C. R. van Heiuzbergen.
Hugo de Groot.
Heer Nic. van der Hagen.
Kerk. (sic.)
Mevrouw Roebel.

1
Kerk.

Heer J. van Middelhoven.
Kerk.
Pieter van den Enden.

. * .
Anthonie van Achthoven.
Jacobus Brakko.
Kerk.
Gerarduz Moermans. Bak.
Nicolaas Ketelaar.
Johannes Sinsen.
Kerk.
Hendrik Pilaar.
Albertuz Vijfhoek.
Heer Joh. de Pottere, nu
van Hoek.
Heer J. Le Jeune.
Johanna Roelantz.
Heer Jan Barentz Nieuw-
mans.
Heer Joh. Bolcoël, over-
gegaan aan de Kerk.
Kerk.
Jacobus Mozman.
Kerk.
Corneliz Braszaerz.
Kerk.
Heer Jeremias Baztingius.
Heer Michiel Coremanz.
Gerrit Kroon
Elisabeth Keulemans.
Heer F. C. Hornmanz. Bak.
Heer Duyll. Bak.
Heer L. van Alphen.
Kerk. Kelder.

1 Kerk.

Arnolduz  Mosman.

Heer ‘MaChiel  de Neve.
Kerk.
Diederik Hoepeling.
Heer v. Engelen v. Strijen.
Michiel de Pottere, nu
van Hoek.

\ Kerk.Kerk. 193.
194.
19 5. Leendert Schouwmans.

Catharina van der Heys. 196. Michiel de Pottere,  nu
Heer Boelz. van Hoek.

Kerk. 197. Michiel de Pottere,  nu
van Hoek.

jacobus V e r b e e k m o e z .  ( 1 )  1 9 8 .  .  . .

199. Kerk. 217. Helena Wittermans.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.

211.
912.
213.
214.
215.
216.

. . .
Fanna Muyterz. wed. Bakz.
[leronimus  van de Zande.
Kerk.

. . .
Heer Jan van Heis.

. . .
Johanniz Biezman.
Kerk.
Gazper Lameteren.
Erve de la Grandière, nu
van Hoek.
Kerk.

. . .
Heer N. van Engelen.
Jan Hendrik Mulder.

. . .
Cornelis van de Leur.

218. Erve wede. de Hamer.
219. Erve wede. de Hamer.
220. Heer van Borzelen.
221. Jacobus van Hoven.
222. Heer Samuel van Hattem.
223. Erve Will. van der Mast.
224. Heer Joh. van Stapelen.
225. Jan Gillisze de Neeve.
226. Nicolaas Huart.
227. , . .
228. Heer Ant. van Overstraten.
229. . . .
230. . . .
271. Engel Gaztelaer.
232. Heer Larivière.
233. Kerk. Kelder.
234. Kerk.
235. Jan van Genderen.

Utrecht. Mr. K. J. F. C. KNEPPELHOUT VAN STERKENBURG.

[ets over de adellijke hofstede van der Duyn en den
oorsprong van den naam Zevenhnizen.

J-an van der Duyn, ridder (zoon van Willem van der
Duyn, stamvader van dat geslacht, en van Ida van Egmond),
die in 1379 door zijn neef Arnoud van Egmond, heer van
IJsselstein, werd beleend met eenige perceelen land, gelegen
in het ambacht Zevenhuizen (Zuid-Holland,), droeg de hof-
stede van der Duyn op aan Reynoud van Brederode,
XIV heer van Brederode en ontving dezelve in of om-
streeks 1386 weder van diens zoon Jan van Brederode
in leen (1).

De voornoemde hofstede, door de Lange van Wijngaerden
eene sate genoemd, is hoogst waarschijnlijk een der zeve%
adellijke huizen of ridderhofsteden, waaraan het dorp (thans
de gemeente) Zevepzh&zen  zijn naam heeft te danken, en
was gelegen aan de zuidzijde van het middelste gedeelte
van dat dorp in een moerassig boschage,  als een wachthuis
van hetzelve. In dat boschage  nestelde eertijds eene groote
menigte reigers, lepelaars, kraaien en schollevaars, wier
nesten nog in de l?‘e  eeuw jaarlijks op Ilemelvaartsdag  en
Pinksteren werden geschud, waarna de jonge vogels met
schuiten vol naar de steden in Holland ter verkoop werden
verzonden (2).

M. A. v. R. v. D. g.

De leenregisters.

Onder de verschillende bronnen die voor het in orde
brengen van geslachtregisters gebruikt kunnen worden, be-
kleeden de aanteekeningen in de doop-, huwelijks- en be-
grafenisregisters een voorname plaats, doch in de meeste
plaatsen van ons vaderland beginnen die slechts in het begin
der XVIIe  eeuw. Wil men dus iets uit vroegere tijden
nasporen, zoo moet men andere bronnen gebruiken en hier-
onder bekleeden de registers der overgangen van de vaste
goederen, cijnsen, tienden, enz. een eerste plaats. Deze boeken,
leenregisters genaamd, verschaffen ons in sommige gevallen,

(1) V. Leeuwen, Bst. 111. 941. 1297.
(2) De Lange v. Wijngaerden,  Geschiedenis der heeren en beschrijving

der stad van der Gde, 1. 481 en 11. 66, 67.(1) Verberkmoes?



nog duidelijker gegevens dan de eerstgenoemde bronnel
voornamelijk bij die personen, die toen nog geen familie
naam hadden, of bij hen, die om bijzondere redenen hu:
familienaam met een anderen verwisselden, bijv. :

VAX ARCKET,  OF V A N  ERKET,.

Een viertel lants gelegen in den lande van Haestrech
g r o o t  4& mergen, in den Hoefslag, daer oostwaert naes
geland is de cureijt van Haestrecht ende aen de westzijd’
Claes Claesz. Erfleen. Heergewaad, een jaar renten. Fol. 313
Claes Claesz., 1529.

Jutgen Claesdr., bij doode van Claes Claesz. haar vader
1566.

Claes Dirksz , bij doode  van Aeltge Claesdr. na den dooc
van Jutgen  Claesdr., haar moeder, 1566.

Catharina Dirksdr , bij doode  van Jutgen  Claesdr., haa
moeye (tante), 1579.

Cornelis Claesz., bi j  doode van C!aes  Dirksen,  in leve]
secretaris van Haestrecht, zijn vader, 17 December 1621

Mr. Joris d’Arcke1, advocaat voor den hove van Holland
bij doode  van Cornelis Claesz. , voors. zijn vader, lí
October 1637.

Catharina Claesdr. de Arckel de jonge, bij opdracht var
Mr. Joris d’Arcke1 voors. een Derdalf mergen lants uyt he
bovengenoemde leen. Folio 314verso.

Dit gedeelte is vervolgens gekomen aan :
Mr. Hendrik van %rkel bij opdracht van Catharina C

d’h. de jonge.
Johannes Christianus van Erkel, oud 33 jaar, wonende lx

Delft na doode  van Hendrik ziin vader, 30 October 1687.
Bastiaan van Nooten,  oud 18 jaar, wonende te Haestreoht,

bij opdracht van J. C. v. E., 4 Augustus 1698.
Een mergen lants van genoemd viertel (fol. 113verso)

is door Mr. Joris opgedragen aan :
Dirk Claesz. van Arckel, 30 Mei 1640.
Mr. Nicolaas van Erkel, bij cloode  van Dirk, zijn vader,

4 April 1663.
Gerrit Verhaer, burgemeester van Haestrecht, oud 43

jaar, bij opdracht van Nicolaas van Erckel,  5 Januari 1783.

V AN DER DUYN.

De ambachtshterlijkheid van Sprang nmitten moeren
,,ende allen heuren toebehoren ende anders datter  aen
&even  mach.// Erfleen.

Hertoge Aelbrecht confirmeert heer Jan van Arckel
alsulke moer ende brieven als hij heeft, 1399.

Jacob van der Duyn, bij doode  van Damen, zijn vader1417.
Jacob v. d. D. 1438.
Adam v. d. D., bij doode van Jacob, zijn vader, 1440.
Jacob v. d. D., bij doode  van Adam, zijn vader, 1498.
Adam v. d. D., bij  doode van Jacob, zijn vader, 1507.
Jacob v. d. D., bij doode  van Adam, zijn vader, 1538.
Jan v. d, D., bij doode en makinge van Jacob, zijn

vader, 1580.
Adam v. d. D., bij, doode  van Jan zijn broeder, 1587.
Jo&?. Philipote v. d. D., bij doode  van Adam haar

broeder, 9 Junij 1610.
Juffr. Mechteld v. d. D., bij doode  van haar zuster

Philipote , 9 September 1622.
Jacob de Jonge, bij doode  van Magteld, zijn moeder,

20 Februarij 1625.
J. de Jonge van Valckevoort werd ook verlijd met de

helft van een visscherij in den ambachte van Por-

n tugal , in den lande van Putte, bij den dood van
I- zijn moeder M. v d, D., die dat leen gekocht had
n van Corndis Collensz.  (@ar& van Putten deel 232,

fol. 157). Hij is dood 1655 (Idem fol. 152verso).
Hij bezat ook de helft van den I,ombaertsen  dijk
( Idem,  fo l .  152ver80).

t De amb. heerl. van Sprang en de gemelde visscherij en
halve dijk zijn vervolgens gekomen aan;

e Jr Jacobus Cornelius van Wissenkerke, bij doode  van
Jacob‘. de J., zijn oudoom maternel, 13 November 1655.

Jr. François van W,, bij doode van zijn vader J. C. ,
10 December 1674.

‘> Anna Maria van W , oud 11 jaar, wonende te Mechelen,

Yi na den dood van haar vader François, 17 Mei 1700.
Verlijd bij brieven van relief Hyacintus Philippus Melchior

r de Villegas, bij doode  vati A. M. zijn moeder, 3 Januarij 1733.
Idem Jean Dominique de Villegas, capitein in dienst van

1
H. Maj. de Koningin van Hongarije en Bohemen, bij doode
zijns broeders , 27 September 1792. NB. Uit een declaratoir
van de notaris le Cleroq te Mechelen, geregistreerd in ‘t

r’ memoriaal van loopende zaken C fol. 68, blijkt, dat die
persoon heet Jean François de V. + niet Jean Dominique,
acte van 15 April.

Dirk Elemans , secretaris, wonende in de Klundert bij
Dpdragt  van J. F. de Villegas van Hovorst  en Pellenberg,
21 April 1774.

4 J-ulij  1772 een commissie. van J. F. de V. op Govert
. lOerlemans, als secretaris van Sprang ; alsmede de survivance

()p zijn zoon, in dato 26 Februarij 1766.

Adam van der Duyn bovengenoemd (bij Anno 1587)
' 1romt ook voor in de verlijen van:

/
De hooge ambachtsheerlijkheid van ‘s Gravenmoer met

allen sijnen toebehooren. Heergewaad een zeel winden
(d. i. 2 hazewindhonden). Fol. 24verso.

Heer Dirk van der Merweijde, 1432.
Jcv. Odilie v. d. M. bij doode  van Dirk haar vader, 1453.
Videmus op Philip van Spangen, van de eerste gifte van

.cle hooge heerl. van ‘s Gravemoer, gedaan aan Dirk van
cIer Merwede, Philips wijfs vader, 1433.
Rartholomens Pertant , bij overgifte van Jcv. Odilie, heer

1Dirk  geëchtte  dr. (sic), 1461.
Heer Philips van Spangen,

(
bij overgifte van B. Partant

sic) 1471.
Cornelis van Brnhese,  bij overgifte van P. v. S , 1479,
Hendrik van Bruhese , na den dood van Cornelis, 1503.

Ph. v. Spangen was ook heer van Groot Waspyck ,
bij overgifte van Tieleman Oem van Wijngaarden
1474, even eens Cornelis van Bruhese,  bij overgifte
van heer Ph. v S. 1479, en daarna Anthonis van
B. bij overgifte van Cornelis zijn vader, 26 April
1503, en Hendrik van B. na den dood van zijn
vader Anthonis 1503. Vervolgens Willem van Gent
na den dood van Hendrik van 13. zijn grootvader
1539, zie folio 20verso.

Jcv. Agatha van Bruhese na den dood van Hendrik, haar
Vader 1539.

Nicolaas van Assendelft na doode  van Agatha van B.,
!ijn moeder 1563.

Jr. Adam van der Duyn (zie blz. 44 regel 9 v. o ), bij 1
ldoode en makinge va,n  zijn nmf Nicolaas van Assendelft,
h Augustus 1602. ’

Jr. Nicolaas van der D., na doode  van Adam zijn vader,
‘16 Augustus 1630.
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Jr. Adam van der D., na doode en makinge van zijn
vader Nicolaas, 29 Augustus 1650.

Nicolaas van der D., wonende in den Hage (‘s-Graven-
hage)  oud 17 jaar, bij doode  van zijn vader Adam, 2 Julij
3694;  eed gedaan door Mr. Adriaan Pietersen, generaal
van de munt. Doet zelf den eed wegens zijn meerderjarig
heid, 3 April 1703. -

Pieter Adriaan Gousset, procureur yoor het collegie van
gecommitteerde raden, geauthoriseert door den hove van
Holland tot het verkoopen der Heerlijkheid ‘s Gravemoer
en daarna (beleend) bij opdracht van voorn. Gousset q.. q.

Adam van der Duyn, heer van Benthorn, lid der ridder-
schap en edelen van Holland, 14 October 1729.

Jr. Arnold Joost v. d. D., heer van Maesdam,  luitenant-
generaal, bij doode  van zijn vader voornoemd, 12 Maart 1754.

Jr. Adam François v. d. D., hoogheemraad van Delfland,
colonel,  na doode  zijns vaders, 10 Maart 1785.

Jr. Willem v. d. D., na doode  van zijn broeder Adam
Prançois.

Nicolaas van der Duyn (bl. 44 col. 2 reg. 2 v. 0.) was
ook beleend met de ,,Huysinge  ende hofstede van der
.Mije,  met omtrent honderd morgen lants daeraen gelegen
,,streckende langs der mije en den ambachte van Nieucoop./l
Erfleen, fol. 926.

Dit leen was van’ 1385 tot 1624 in het geslacht van
dien naam en daarna werden er mede beleend:

Juffr.  Thijmen van Wassenaer ende Duvenvoorde , voor
haar zelven  en Clara en Anna Maria, haar zusters, na doode
en makinge van Clara van der Mije, hun grootmoeder,
4 September 1624.

Jr. Nicolaas van der Duyn, bij doode  van Juffr. Thi-
manna van Wassenaer , zijn moeder en volgens cavelinge
den 16 September 1625.

Jr .  Nicolaas v.  d. D., bij doode  van zi jn vader 10
Augustus 1659; hij draagt het op aan Cornelis de Jonge
van Ellemeet , heere van Ellemeet, den 8 Februarij 1696,

V AN WASSENAER.

n’ambachts  Heerli jkheid van Rijnsaterwoude,  Leij-
muijden en de Vriesecoop met alle den gevolge
ende aencleven van dien. Fol. 970verso.

Juffr. Philippe van Duvenvoirde  op de brieven van do-
natie gegeven door de heeren Staten van Holland aan
Jor. Pieter van der Does sar, (zaliger) 10 November 1600.

Hendrina van der Does na doode  van Philippe, haar
moeder, 14 December 1623.

Heer Jacob van Wassenaer, heer van Warmondt , bi j
doode  en makinge van Hendrina, zijn nicht, 8 Mei 1654.

Johan van Wassenaer ten behoeve van ‘hem zelven  als
van Dirk zijn broeder, bij doode en makinge van zijn
vader Johan, 9 Augustus 1650.

Johan van Wassenaer, bij doode  en -makinge van Dirk,
zijn broeder, 17 Julij 1655.

Jkv. Anne Hendrine van Wassenaer, bij doode  van
Johan, haar vader, 17 Junij 1688.

Maria Isabella van Beyeren van Schagen.

Het leen werd nu gesplitst en vervolgens zijn beleend
met Rijusattirwotide  :

Anna Cornelia Martina van Baerle, bij opdracht van
M . 1. v. Beyeren van Schagen, 11 Februarij 1728.

Jr. Frederik Hendrik van Wassenaer, bij opdracht van
A. C. M. v. B., 25 April 1730.

Adrianus Boers, ba.ljuw  van Voorschoten, bij opdracht
van F. H. baron van Wassenaer, heer van de beide Cat=
wijken, 8 Maart 1747.

Mr. Gijsbert Jan de Bruyn, raad in de vroedschap en
oud-schepen van Haarlem,
5 December 1753.

bij opdracht van A. Bours(sic),

Rachel Baas , weduwe en geïnstituëerde erfgename van
Mr.  G. J, de Bruyn, in leven raad en gedeputeerde in
het Collegie der Ed.Mog. Heeren  raeden van Staten der
Vereenigde Nederlanden,
man, 15 Januarij 1759.

na doode  en makinge van haar

Anna Cornelia Steenis, minderjarige dochter van Mr.
Zacharia.s, bij doode  en makinge van R. Baas, 12 No-
vember 1771.

Mr. Otto Cornelis Gerardus Cloot , heer’ van Nieuwer-
kerk , bij opdracht van A. C. Steenis, huisvrouw va.n Mr.
Liebrecht Jacob Hooreman, schepen en raad van Haarlem,
2 Junìj 1777.

Anthony van Maurik, heer van Hensbroek, bij opdracht
van Mr. 0. C. G. Cloot, 20 Januarq 1785.

Mr. Hendrik Kluyt, (pro indiviso) voor hem zelven
als voor zijn huisvrouw Albertina Schopman, bij opdracht
van A. v. Maurik, 22 Januarij 1789.

Na de splitsing zijn de
muyden en Vriesecoop ,

ambachtsheerlijkheden Ley-

cleve  van dien, gekomen
met alle den gevolge ende aen-

op:
Mr. Lieve Geelvinck.,  heer van Castricum, ten behoeve

van de stad Amsterdam, bij opdracht van M. J. v. Beijeren
van Schagen, 13 Mei 1728.

Mr. Perdinand van Collen, heer van Gunterstein en
Tienhoven, oud-burgemeester en raad van Amsterdam, na
doode  van Mr. L. Geelvinck,  19 Mei 1745, ten behoeve
der stad Amsterdam, even als de volgende beleeningen.

Mr. Egbert de Vrij Temminck , oud-burgemeester en
raad van Amsterdam, 8 Februarij 1754.

Mr. Jan van de Poll, burgemeester van Amsterdam ,
na vrijwilligen afstand van E. de Vrij Temminck, 21 De-
cember 1780.

Mr. Pieter Elins, burgemeester van Amsterdam, na doode
van Mr. J. van de Poll, 2% April 1982.

Quirijn Willem van Hoorn , oud-burgemeester van Am-
sterdam , na doode  van Mr. P. Elias, 24 Mei 1784.

J. C. VAN DER MUELEN.

Proces tusscben echtgenooten gevoerd over een
wapen op eene koets,

Wanneer het niet door een geloofwaardig schrijver Ds.
Valentijn werd medegedeeld, dan zou men bijna twijfelen
aan de juistheid van het bericht, dat een wapen op eene
koets geschilderd, een knol voorstellende, in den goeden
ouden tijd, een proces tusschen twee achtingswaardige echt-
genooten heeft veroorzaakt.

Om het eigenaardige van zijn stijl zullen wij het be-
richt van Valentijn zonder commentaren letterlijk over-
nemen , zooals wij het aantreffen in de lijst van de Heeren
Raaden des Gerichts (Raden van Justitie te Batavia),
voorkomende in zijn werk : Ozccl  e% Nieuw  Oostb& -
Dordrecht en Amsterdam. 1724-1726. Folio. Deel IV. bl.
385. 1, A”. 1674.
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,,Mr. Joan Ritter, zoo uitgekomen ,  en A”. 1675 op
-,,Batavia,  dog vertrok na het Vaderland wegens zijne
nvrouw,  Juffrouw Knol , na haar vorigen man genaamd,
.,&e over een Knol, als een Wapen van haar vorigen
nman  , op haar koets geschilderd, (dat  deze  Heer met
,,reden er af, en ‘t zijne daar op wilde hebben) een zeer
//zwaar geschil en pleidoy kreeg, dog die knol brak haar
Ijzeer  bitter, bij hare togt naderhand na ‘t vaderland, op.
,,Die Heer quam den 9 May 1683 weder zoo uit ; dog
+,,hoe lang hij hier bleef is mij onbekend. Naderhand heeft
$hij tot Wijk te Düurstede  gewoont, daar ik ge loove  ,
Ndat zijn E, gverleden is.”

De eerste man van Mevrouw Bitter was vermoedelijk
Pieter Knol, van 1663 tot 1672 opperkoopman des Kas-
teels te
bóekdeel.

Batavía, vermeld op bl. 375 van het aangehaald

M. A. v. R. v. D. K,

32 kwartieren van Mr. R. L. BOUWENS.

Mr. Reinier Leendert Bouwens, geboren te Amsterdam
20 December 1754 en 3 Januari 1755 aldaar gedoopt ,
overleden te Amsterdam 1798, schepen, raad en commis-
saris te Amsterdam , in 1786 luitenant-kolonel der gewa-
pende burgerwacht aldaar, in September 1787 gequalifi-
ceerd tot het verdedigen van die stad en in dat jaar door
den stadhouder geremoveerd, doch weder, na uit Duin-
kerken te zijn teruggekeerd , in 1796 aangesteld tot lid
van het Committé van Justitie te Amsterdam. Gehuwd
Zo- te Amsterdam in 1781 met Margaretha Jacoba van
de-Poll. geboren te Amsterdam 16 Augustus 1754, over-
leden aldaar 22 Januari 1785, dochter van Mr. Jan van
de Poll, raad en burgemeester te Amsterdam, en van
Anna Maria en Dedel ; 2” te Haarlem in 1786 met
Thcodora Johanna Donker van der Hoff, geboren te Haar-
lem 20 November 1758, dochter van Mr. Mattheus Don-
ker van der Hoff en van Maria Gornelía Patijn.

Zijne 32 kwartieren zijn :
Bouwens. van der Haer.
Bernard Ockers.
P e l s . Stoutenburgh.
Six. de V O S.

van Nutt. de Jonge.
Coymans , Pous.
Noirot.
Tulp.

cocq.
de Witte.

Simons. Ockers,
Rijckaert de Wijse gezd. Gijsberti.
Vegelmans. van Borsselen.
Weymer. Konigh ,
de la Coert. v. d. Meer v. Berendreeht.
Trip. de Jonge.
de -Wilhem. Ockersse.
de -Vlaming v. Outshoorn. Hollaer.

M. A. v. R. v. D. K.

Genealogische aanteekenixtgen  , betrekkeljjk  eenige
--eigenaars van een huis te Leiden.

(Slot)  .

Ten zelfden  dage is alhier mede overgelevert extract uit
‘t testament van wijlen voorn. Mr. Pieter Tedíng  van Berk-

hout ende vre.  Johanna Ghys, gepasseert voor den notaris
Pieter van Díeningen en zekere getuigen binnen dese stad
in dato 30 October 1710,  waarbij de Vrouwe testatrice
tot haer eenige en algeheele .Erfgenamen  noemt en instítu-
eërt haer naeste vrinden en bloedverwanten, die op haer
overlijden daertoe ab intestato geregtigt zullen word& be-
vonden (z@nle de voorn. kinderen).

Als mede ten dage als voren overgelevert Extract uyt
de Scheydinge van den boedel en goederen van meer ge-
noemde Mr. Pieter Teding  van Berkhont, in zijn Ed. leven
griffier dezer stad, gepasseerd voor Notaris Gerard Wolff
en’ zekere_ getuygen binnen deser stad in dato 22 April
1734, waarbij blijkt dat dit huys en erve met de stsllinge
is aanbedeeld aan Mr. Pieter Teding  van Berkhout, secre-
taris van den Leidschendam, etc.

Mr. Pieter Teding  van Berkhout, geb. 13 Juli 1711,
st. 31 Maart 1744, veertig-raad te Leiden, tr. in 1734
Glaudina van Royen, geb. 10 Januarij 1712, st. 2 De-
cember 1745, dochter van Jan en van zijn 2e vrouw
Cornelia van Groenendijk.

Is bij Mr. Willem Hendrik Teding  van Berkbout en
Mr. Pieter Jacob Teding  van Berkhout q. q. verkocht aan
Mr. Etienne JAuzac,  belast als op ieder partye om 13600 gl.
gereed geld, 4 Mei 1786.

Deze is de laatste, die in het register vermeld wordt en
na zijn dood is het huis aan zijne kinderen gekomen, -nl.:
Mr. Lodewijk Casper Luzac, rechter bij de rechtbank van
eersten aanleg, Jan van Heukelom als gehuwd zijnde met
Anna Hillegonda Luzac en Johanna Susanna Luzac.

Mr. L. C. Luzac is geboren te Leiden, 8 Augustus
1786, st. 18 Pebruari 1867 , en is geweest lid der 2e
kamer der Staten Generaal 1828 , van den raad van Stata
1841, curator der Leidsche hoogeschool en lid van de
Nededandsche  Maatschappij van Letterkunde te Leiden.

Deze verkochte-n het 5 Mei 1828 aan Ds. Nanning
Berkhout, predikant der hervormde gemeente te Leiden,
die daarin den 2en November 1854 overleden is ,
zoodat zijne kinderen Victor  Jacobus, Anna Maria, Elias
Anne, Paul Hendrik en Arnolda Louisa Steenlack, weduwe
van Anthon Maurits Berkhout, er eigenaars van werden.

Bij acte van scheiding, gepasseerd 20 Juli 1855 werd
het toebedeeld aan Mr. Paul Hendrik Berkhout, advocaat
t e  L e i d e n .

Deze verkocht .het- aan Ds. Jean George de Waldkirch
Ziepprecht , emeritus predikant hij de hervormde ge-
meente, bij koopacte van 6 Augustus 1855.

Hij is. geb. in 1807, zoon van Ernst Philip, geb te
Weimar, en van Georgíne Kornleín , candidaat 1830 ,
benoemd tot leger-predikant 5 September 1832,  belast
met den dienst te Katwijk aan den Rijn 1839, predikant
aldaar 1840, emeritus 1844. Zijn echtgenoot was Chris-
tína Sara Leonarda de Waldkirch , dochter van Bernard
Wichard  en van Willemina Voortman.

Zijne dochter Maria Petronella, geb. te Utrecht 29 April
1836, huwde te Leiden 20 Augustus 1857 Mr. Frederik
Justus van Harencarspel, geb. te Nijmegen 2 Juni 1833,
st. te Arnhem 30 Januari 1868, zoon van Mr Roeland
Scheers  van H. en van Johanna Cornelia Dietz.

Vervolgens is het eigendom geworden van Mr.
Balthasar Theodorus baron van Heemstra  van Froma en
Eibersburen, bij koopacte van 25 Januarij  1862.

Over hem zie men de Genealogische kwa&er&ten  vx%
NecZerZa&&.e  gealadten , alwaar de 8 kwartieren van z@
zoon Willem vermeld worden, alsmede de Leve&er@&q.
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der Zeden van de Nederlandscke  nma  t.scAappj  van Letterkunde.
In het jaar 1869 heeft hij zich met zijn gezin naar

‘s-Gravenhage ter woon begeven, alwaar hij 24 December
1878 overleden is.

Vóór zijn vertrek uit Leiden heeft baron van Heemstra
den eigendom van het huis overgedragen aan Catharina
Elisabeth Fockema, geboren Mees.

Zij is geb. te Rotterdam 16 April 1825, dochter van
Mr. Rudolf Adriaan en van zijn le vrouw Maria Elisabeth
Adriana Ackersdijck  en gehuwd te Rotterdam 17 October
1849 met Arius Fockema, geb. 20 Augustus 1822, over.-
leden 19 September 1853, predikant te Hiaure, Bornwerd,
en Retterwird.

N.B. Het huis wordt thans bewoond door den hoogleeraar
Dr. D. Bierens de Haan, en is bekend als Wijk IV, no.
28. (niet 27) zooals abusievelijk boven gemeld is).

J. C. YAN  DER MUELEN.

Een petekind van madame  Angot.

In de opera boufle: tiLa fille de madame  Angot,jl  komen
verschillende namen van personen voor, die in de geschie-
denis der Fransche omwenteling bekend zijn, alsmede an-
deren waarvan men niets weet en wier namen misschien ont-
staan zijn in de fantasie van den schrijver van het libretto.
Van mada,me  Angot zelve heeft men nooit iets vernomen,
dan wat in genoemd stuk gezegd wordt, maar zij, of althans
eene van dien naam, heeft toch bestaan en onze residentie
met haar tegenwoordigheid vereerd, zoo  als blijkt uit het
doopregister der kerk in de Assendelftstraat te ‘s-Graven-
hage ; aldaar is op 8 Mei 1798 gedoopt :

Henriette , fille de Charles Louis Thisseire et de Cathérine
Ida de Lambremont ses père et mère: Ide parrain Durant,
la marraine Hem-iette  Laaie epouse du citoyen Angot; l’enfant
est née à la Haye le 6 du dit mais, ?L 1 heure après minuit.
Les père et mère du dit enfant sont natifs Liègeois.

J .  C. FAN D E R  &hJELEN.

-

Boekwerken van 1870 tot en met 1882 in Nederland
verschenen op het gebied van wapen-, geslacht-

Bijdrage tot de
zijne aanspraken op
den heer Emanuel

en zegelkunde.

( firvolg.)

kennis van het geslacht de Gruyter en
de aanzienlijke nalatenschap van wijlen
Ferdinand François Joseph de Bette l

laatsten markies van Lede, overleden 6 Juli 1799. ‘s Hage,
W. C. Susan Jr., 1875. Gr. 8vo. Niet inden handel.

J. B. RIETSTAP.  Handboek der wapenkunde, bevattende:
1. De geschiedenis der wapenkunde ; 11. De praktijk del
wapenkunde ; 111. Registers der wapens van den thans
bloeijenden Nederlandschen adel ; IV van de staatslieden en
veldheeren van Napoleon 1; V van beroemde personen uit
vroeger en later tijd, enz. 2e (nieuwe titel) uitg.  Amsterdam,
Q. Th. Bom, 1875. Gr. 8vo. Met 5 gelith.platen  f 4.50.

NB. Dit werk werd in 1857 uitgegeven bij G. .B. van
Goor te Gouda, de prijs was destijds f 7.50.

J. A. KOOPMANS.  Het teekenen  en kleuren van wapens
met drie uitslaande platen. (Overdruk uit de Heraldiekc
Bibliotheek van 1875.)

Jonkheer A. L. F. T. VAN DER W I J C K.  Genealogie.
ran het adellijk geslacht van der Wijck. ‘s Gravenhage,
1875. 4to. Met 1 portret, afbeelding van 2 wapens en van
:ene  grafzerk. Niet in den handel.

( Wordt vervolgd.)

‘J+ Gravenhage. 8. 8. VOXSI’ERMAN  V A N  OYEN.

Geboorten, hawei@ken  en sterfgevallen in adeltijke-

5.

8.

15.

14.

15.

16.

19.

19.

20.

21.

21.

21.

26.

26.

27.

29.

29.

29.

1.

en aanzienlijke geslachten,
M EI 1883.
~_--

* GEBOORTEN.

N., dochter van N. Umlaufl en van Jonkv. Maria
Ma,rgaretha  Engelbert van Bevervoorden, te Amsterdam.
Anna Maria Eduarda, dochter van Mr. Johannes Marinus
van Benthem  van den Bergh en van‘wilhelmina  Henriette
Blankenhagen, te ‘s-Gravenhage.
N,, kind van F. Q. N .  Ha i t sma  Mulier en  van
Goverta Teding  van Berkhout, te Haarlem.
N., dochter van Jhr. Hendrik Lodewijk van der Wijck
en van Nancy van Panhuys, te Klatten (residentie
Soerakarta).
N., dochter van B. W. G. Wttewaal van Wickenburg
en van 1’. E. G. van Eelde, te Houten.
Jenny Louise., dochter van Jhr. Louis Pierre Quarles
van Ufford en van Maria van Herwaarden, te Loos-
duinen.
N., dochter van Emile Claude baron Sweerts de Landas
Wijborch en van C. Smith, te Buitenzorg (eiland Java).
Theodoor, zoon van Gerrit van der Jagt en van Louise
Smissaert, te ‘s Gravenhage.
N., kind van G. markies de Villers Grigoncourt en van
Jonkv. M. van Nispen, te Hönningen ald Rijn,
Peronne, Constante  en Paul, drielingen, kinderen
van Mr. Abraham Robert Arntzenius en van Jonkv.
Constante  Pauline Henriette Boddaert te ‘tiGravenhage.
N., zoon van Mr. Robert Daniel Baart de la Faille en
van Jonkv. Antje Hoitinga Speelman, te Groningen.
N., dochter van Jhr. Mr. W. H. Snouck Hurgronje
en van Isabella Geertruida van der Bilt, te Middelburg.
N., zoon van Jhr. Eendrik  Teding  van Berkhout en
van Suzanna Jacoba Hermina des Tombe, teHaarlem.
Stephania., dochter van Edmond Boellaard  en van Pauline
Helena barones van Randwijck , te Roermond.
N, zoon van N. Westenberg en van W. H. E. van
Lidth de Jeude, te Zutphen.
N., zoon van Henri Johan von Brücken  Fock en
van Francoise  Eugenie Bogaert, te Haarlem.
N., dochter van Jhr. Jan Willem Maurits Barnaart
en van Cornelia Ottomina van Heel, te Haarlem.

N., zoon van Mr. Charles Hubert Prins en van Corneiia
Mathilda Vaillant  , te Schiedam.
N., dochter van Herman  Jacob de Bie Leuveling
Tjeenk en van Maria van Eik, te Amsterdam.

_-~

HUWELIJKEN.

P. L. de Bruin met Adriana Elisabeth Mees, geb. te
Rotterdam 29 Januari 1852, dochter van Adriaan en
Elisabeth Browne, te Rotterdam.

2. A. H. Beels, zoon van Herman Hendrik en van . . .
van Lennep , met C. S. van Lennep , te Heemstede.
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10.

10.

10.

10.

10.

17.

18.

22.

2%

81.

31.
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Rogier Pieter Magdalenus van Alderwerelt van Ro-
senburgh , geb. te Groningen 27 Januari 1831, ge-
pensioneerd kapitein van het 0. Ind. leger , zoon van
Rogier Pieter en van Catharina Wilhelmina Beerta du
Bois , weduwnaar van Maria Cornelia Overdijk  , met
Jonkv. J. H. W. C. Lochman van Königsfeldt , t e
St. Anna bij Nijmegen.
Dr. C. U. J. Trip met B. barones van Höevell , t e
Delfzijl.
G. de Breuille met Jonkv. Ch. van Nispen, te Nij-
megen.
H. J. Calkoen , burgemeester van Edam, secretaris
van het waterschap de Purmer, lid der provinciale
staten van N.-Holland , met K. J.  van Weel, te
Middelharnis.
Hendrik Voorhoeve, zoon van Hendrik Willem Adri-
aan en van Henriette Margaretha van Oordt, met
Sara van der Houven van Oordt, dochter van Hen-
drik Christiaan en van Louise Victoire van Houten.
Alexander Adriaan baron van Nagell, geb. te Lochem
24 Januari 1859, zoon van baron Egbert Justinus
Hendrik en van Sophia barones Schimtnelpenninck van
der Oye, met L. M. C. barones van Zuylen van
Nievelt , te Arnhem.
Henrij Boudewijn de Roe, geb. op den huize Weizigt
te Dubbeldam 5 April 1859 , zoon van Gerardus Jo-
hannes Hermanus en van Françoise Cornelia Christiaa
Cuinira Cluysenaer , met Jonkv. Wilhelmina Bartho-
lina Maria van den Santheuvel, geb. te Dordrecht 5
September 1565, dochter van Jhr. Francois Jacob en
van Jonkv. Henrietta Bernardina Johanna Jantzon van
Effrenten, te Dordrecht.
Jhr. Herman Marinus van der Wijck, geb. te Djoc-
joca r t a  26 Mei 1853, luitenant ter zee le klasse !
zoon van Jhr. -Mr.  Herman  Constantijn en van Ma-
rianna Susanna  Lucia de Koek van Leeuwen, m e t
Maria Zillesen , geb. te Amsterdam, dochter van
Fredericq Corneille en van Aletta 1Maria Viervant, te
‘s-Gravenhage.
J. W. Tissot van Patot, ridder der Militaire Willems-
orde , gepensioneerd kolonel, met E. M. C. Sindicus,
te Utrecht.
Sebastiaan Ignstius Cambier van Nooten  , geb. op der
huize de Oorsprong, te Lopik Augustus 1853
hurpemeester  aldaar. zoon van Willem Hendrik Joara- I

en van Johanna Andrea van der Muelen  , met Marir
Henrietta Jacoba van der Muelen , geb. op den huize
Broekbergen 11 Juni 1862, dochter van Jan Care
en van Reinhardine Georgetta Wilhelmina van Veer
sen, te Utrecht.
Berna.rdus tiaria Josephus Kerstens met Johanna Marir
Josepha Huberta van Schenck van Nijdegger1, aeb
19 Juli 1854,  dochter van Antonius Frans Jo& Pl
en van N. Benhorst, te Tilburg.
J.  F.  de l’Espinasse, geb. 3 855, 16 luitenant-inge
nieur , met Aleide M. Th. de Ridder, te Voorthuizen
Mr. Gerrit Pieter Adriaan Bax, geb. te Bergen-op
Zoom, zoon van Maarten en van Anna Henrietb
Schot, met Nathalia Josephina  Polis, geb. te Roer
mond, dochter van Mr. Clemens en van Tecla Clar;
de Fremery , te ‘s-Gravenhage.
Mr. Theodore François Lucassen, geb. te Tagal, ZOOI

van Theodore Reinier Nicolaas en van Magdalen,
Maria van Braam Morris,  met Susanna Augus t
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Theodora Valck , geb. te Malang, dochter van Mr.
Frans Carel en van Susanna Antoinette Lucassen  : te
‘s-Gravenhage.

STERFGEVALLEN.

Johannes Wilhelmus Leembruggen, oud 45 jaren,
geb. te Amsterdam, zoon van Gerard en van Helena
Johanna Leembruggen te ‘s-Gravenhage.
Maria Josina Modderman, oud bijna 76 jaar, weduwe
van Jhr. F. J. van Iddeklnge,  te Groningen.

Johan Hendrik van WolframsdorlI, oud 53 jaar, zoon
van J. H. en van E. R. M. van Meeleren, te Ginneken.
Elisabeth van Breda, oud 75 jaar, weduwe van W. E.
Loef& te Dongen.
Elisa Waller,  dochter van Mr. 8. C. en van C. P. S.
van Marken, te Haarlem.
Christina Johanna Aleida Tadema, geb. 15 Maart 1840,
dochter van Mr. Willem Reinier  en van Elisabeth van
Doorninck, gehuwd met Jacob Nicolaas Mispelblom
Beyer, te Zutphen.
Jonkv. van Schuijlenburch,, oud 81 jaar, weduwe
van baron von Knobelsdorf, gehuwd met . . . Schirnmel-
penninck, te Arnhem.
George Frederik van Gheel Gildemeester, geb. te Breda
30 November 1860, zoon van George en van Catharina
Quirina Twiss, te. Amersfoort,.
Pieter Harelaar, geb. te Rot,terdam  26 December 1861,
zoon van Pieter en van Cornelia Elisabeth Dunlop,
te Rotterdam.
Johan Pieter Theodoor van der Lith, geb. te Utrecht
20 Juli 1848, controleur 2e klasse in het gouvernement
van Atjeh en onderhoorigheden,  zoon van Dr. J. P. T.
en van J. J. Ramaer, gehuwd met M. C. Th. Slot,
gesneuveld in Atjeh.
Clara Catharina van de Poll,’ geb. te Amersfoort 8 De-
cember 1830, dochter van JanJacob  en van Jonkv.
Constantia Agatha Calkoen, te atrecht.
Mr. Jan Frederik Hendrik baron van der Feltz, geb.
te Epe 23 December 1819, officier der orde van de
Eikenkroon, oud lid der gedeputeerde staten en grif-
fier der provinciale staten van Gelderland , weduwnaar
1”. van Sara Willet en 8’. van Johanna Elisa Louisa
Bisscholf,  en sedert 13 Februari 1864 gehuwd met Maria
Regina Antoinetta Rambaldo, te Arnhem.
Jhr. E. C. L. van Nispen, oud 62 jaar, controleur der di-
recte belastingen, invoerrechten en accijnsen, te Arnhem,
Carolina Hendrika van Nes van Meerkerk, te Dieren.
Mr. Paulus du Rieu, junior, oud 68 jaar, lid van de
provinciale staten van Z.-Holland  en van den gemeente-
raad te Leiden, sedert 18 December 1857 gehuwd met
J. Misp$blom  Beyer, te Leiden.
Jhr. Johannes Ploos van Amstel, geb. te Amsterdam
27 Juli 1804, zoon van Jr. Pieter en van Christina
Bunk, gehuwd met Adriana Johanna van Wijk, te
‘s-Gravenhage.
Willem Adriaan Storm de Grave, geb. te ‘s-Graven-
hage 3 November 1848, le luitenant bij de huzaren,
zoon van Cornelis Marinus en van Celine Isaure
Pauline van Beugen,  gehuwd met Johanna Catharina
Ade la ïde  ba rones  Snouokaert  van Schauburg  , te
‘s-Gravenhage.
Jhr. Mr. Johan Maurits -van Pabst  van Bingerden (zie
zijn levensbericht in Maandblad N”. 5).

Gedrukt bij GEBR. J. & H. VAN LANGENHUYSEN,  te ‘s-Gravenhage,
I
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Tot leden zgn toegetreden, de Eeeren  :

J, van der Baan . . . . . . Wolfaartsdijk.
C. A. von Hemert . . . . . Parijs,

. B. L. Loeff . . . . . . . Scheveningen.
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én het aichief.
Monatsblatt der Kais. Kon. Heraldischen Gesellschaft
AchTer.  No. 92, 3 3 .

K. K. HERALDISOHE  GBSELLSCHAPT  ,,ADLE~~  te Weenen.

De Portefeuille. Nieuwe Kunst- en Letterbode. Ve
jaargang. No. 16-22.

TACO H. DE BEER, te Amsterdam.

De Maasgouw. Orgaan voor Limburgsche geschiedenis.
N”. 199-202.

Redactie ,,MAASQOWW~  te Maastricht.

A. A. Vorsterman van Oyen et G. D. Franquinet.
Annuaire généalogique des Pays-Bas. Maastricht, 1876.
8~0. (3e année).
A. A. Vorsterman van Oyen. Iets over bronnenstudie
als grondslag voor het beoefenen van geschiedenis.
(Redevoering uitgesproken op het XVII Nederl. taal-
en letterkundig congres). Mechelen, 1879. 8~0.
De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, (17
April 1881). Hierin ,,De vrouwen van Pieter Corneliszn
Hooft/l,  door A. A. Vorsterman van Oyen.
A. A. Vorsterman van Oyen. Les van Ghelen imprimeurs
B Anvers. Gand, 1 8 8 3

van den schrijver.

Jos. Habets en A. A. Vorsterman van Oyen. Aan-
teekeningen op de Maastrichter familie Dolmans. Roer-
mond (1883). 8vo.
Jos. ,Habets. Lettres de Sophie baronne de la Marck,
née de Baexen, 8. ses enfants, 1778-1779.  Rure-
mond (1883). 8~0.
Jos. Habets. De legenden van het leven en de wonder-
werken van den H. Servatius  , bisschop van Maastricht.
Roermond (1883). 8vo.

Van den schrijver.

Bilderdijk5 afkomst. Geslachtijst. 4to. (Overdruk).

93. Stamtafel van Mr. Gerard van Loon. Geslachtlijst.
4to. (Overdruk).

94.

95.

96.

Jos. A. ALBERDINQR 'km, te Amsterdam.

Aug. Sassen. Historische- en topographische atlas van
Helmond. Helmond, 1881. Oblong met platen. ,
Aug. Sassen. De Heeren van Helmond, hunne afkomst,
vrouwen en kinderen, enz. Helmond, 1881. kl. 8vo.
Aug. Sassen. Geschiedenis van de schutterij der Kol-
veniers of Lieve-Vrouwegilde te Helmond. Helmond,
1882. 8~0.

Van den schriver.

97. Geslacht van Loon (30 Juni 1883). Antwerpen,
1883. 8vo.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

TT

P IERRE J. E. VAN LO O N, te Antwerpen.

E. G. Witsen Geysbeek. blgem.  Noodwendig Woorden-
boekder  zamenleving. Amsterdam, 1836-1861. 6 D.8vo.

J. D. M; DE K L E R K.

De Telegraaf, NO. 127, dd. Mei 1883. (Waarin een
artikel over het genootschap de Nederl. leeuw).
New-Amsterdam Gazette. No. 1. Vol. 1. Juli 21, 1883.

M. COSTEB, te New-York.

Genealogie der familie de Feyfer. 1 blad roy. 4to.
J. 8. M. VAN OO~DT  VAN B U N S C H O T E N, SPAKENBUEQ  en

DIJKHUYZEN.

Utrechtsch provinciaal- en stedelijk dagblad, dd. 18
Juli 1883.
Waarin een artikel over de familie van der Bilt).

P. A. N. s. VAN MEURS,  te Utrecht.

Verslag van de aanwinsten der Koninklijke Biblio-
theek gedurende het jaar 1882. (Met inbegrip der
boekerij de Wal). ‘s-Gravenhage , 1883.

BIBLKOTHPCABIS  DEB  KONINHLIJKE  BI B L I O T H E E K .

Der Deutsche Herold. Zeitschrift ftir Heraldik,  Sphragis-
tik und Genealogie XIV jaargang . NO. , l-8.
Algemeen Nederlandsch familieblad, NO. 1-29.

Aangekocht.

voor het album, bedoeld in Maandblad N” 6 , zijn bij-
Iragen ontvangen van de leden: Mr. P. F. Besier,  M. P.
Bogaard, P. R. Dingemans van de Kasteele, J. D M. de
Klerk, J. C. van der Muelen, S. W. van der Noordaa,
M, A. van Rhede van der Kloot, Jhr. Mr. A. T. 0.
van Sasse van IJsselt  , A. A. Vorsterman van Oyen en
F. G. Waller.
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Ieta ovw naamsverandering,

#Niemand  mag zijnen g&htsnaam  veranderen,
#of eenen  anderen bij den zijnen voegen, zonda
“toestemming des Koning8.u

Burgerlijk Wetboek, art. 63.

Tegenwoordig schijnt men zich weinig aan dit wetsartikel
te storen. Meer en meer neemt het gebruik toe de zoo-
genaamde nieuwe spelling te volgen en te schrijven b. v.
Van den Bosch, De Bergh , enz. Dit dienen kleine aan-
vangletters te blijven zooals dit steeds, door alle tijden heen,
het gebruik is geweest; anders worden toch de familienamen
langzamerhand !-edorven  en zal men na verloop van tijd
op Belgische en Fransche manier gaan schrijven, Vanden-
bosch, Debergh,  enz. Waarlijk wij behoeven toch het VOOP-
beeld van buitenlandsche schrijvers, zooals Fahne, Gaillard
en anderen niet te volgen, die onze Nederlandsche familie-
namen zoo vreeselijk radbraakten.

Meermalen gebeurt het dat door vreemdelingen een deel
van mijnen familienaam verhaspeld wordt tot Worsterman,
Voesstermann, Forstemann, enz., terwijl men den naam ge.
drukt voor zich ziet.

Bij ons te lande past het waarlijk niet, dat spelling-
zuiveraars hunne handen a.an namen van familiën en plaatsen
slaan. Door die roekelooze handeling wordt gelegenheid ge-
geven tot eene betreurenswaardige verwarring en verknoeiing,
waarvan de familiën in latere tijden den grootsten last en
schade kunnen hebben en zullen ondervinden. Zie hier wat
nog kort ge!eden is geheurd:

nVolgens een der Nederlandsche bladen is tot lid der
Gedep. Staten van Zuid-Holland gekozen Mr. C. J. E.
De Graaf.” Hetgeen juist het belangrijkste was bij deze
mededeeling bleef achterwege, nl. van Bylandt.  Het schrijven
van De Graaf heeft waarschijnlijk aanleiding gegeven tot
deze verwarring. Schrijft men ook nog Van Bylandt dan
zal dit ook met ter tijd Vanbylandt worden en zal men
dan dien naam in de tafels op den burgerlijken stand en
in andere registers niet meer moeten zoeken op de B maar
wel op de 7.

Ook met het schrijven van plaatsnamen springt men (n.b.
nog wel op bevel van hoogerhand) zeer willekeurig om. Zoo
schrijft men tegenwoordig voor Bergh (Gelderland)- Berg,
Oirschot-Oorschot, Oisterwijk-Oosterwijk, enz, enz., te veel
om hier op te noemen. Wij gebruikten juist de namen
Bergh en Oisterwijk, omdat daaraan bijzonderheden ver-
bonden zijn, die reeds verwarring hebben veroorzaakt. Zoo
las men dezer dagen in de couranten : ,191s een bewijs, dat
nde overdreven toepassing van de nieuwe spelling ook op
p~eigennamen zeer geschikt is om verwarring te stichten,
#dient, dat een postwissel verzonden uit G. naar den Ileer
,,burgemeester  der gemeente Berg (vroeger Bergh , Gelder-
nland) door het postkantoor te Nijmegen werd terugge-
azonden , als zijnde geene gemeente Berg bekend.”

Met Oisterwijk (Noord-Brabant) deed zich voor eenige
jaren nog veel zonderlinger geval voor. De diaconie der
Hervormde gemeente aldaar, had eenige gelden disponibel
en besloot, die rentegevend te beleggen  op het grootboek.
De gelden werden opgezonden naar Amsterdam, doch men
-vernam nader niets. Toen men ook later geene rente ontving
besloot men onderzoek te doen en bleek het dat de diaconie
van Oosterwijk (bij Gorinchem) heel kalm weg d,e rente op-
streek. Veel moeite kostte het toen aan deHervormde  gemeente
van Oisterwijk hare gelden goed ingeschreven te krijgen,
daar het armbestuur van Oosterwijk bleef volhouden, een

geschenk gekregen te hebben van een onbekende, die de
goedheid had gehad eenig kapitaal op het grootboek in te
doen schrijven voor het armbestuur dier plaats (1). Gelukkig
kwam na veel heen en weder schrijven voor Oisterwijk deze
zaak in het reine.

Waarom nu toch willekeurig Oisterwijk veranderd in
Oosterwijk? Steeds door alle tijden heen schreef men Oister-
wijk; waarom respecteert men np.niet langer de hooge oudheid
van dien naam, waaraan zooveel  belangrijke herinneringen
verbonden zijn voor de geschiedenis van Noord-Brabant,
te meer daar het gemeentebestuur aldaar te recht hoogen
prijs stelt op den naam Oisterwijk.

Het geeft bovendien maar aanleiding tot verwarring, zoo-
als wij reeds boven gezien hebben met Oosterwijk hij Go-
rinchem , Oosterwijk (gemeente Zelhem), Oosterwijk (adel-
lijk huis in de gem. Kedichem, (Zuid-Holland), Oosterwijk
(gehucht, gemeente Alphen en Riel Noord-Brabant).

Wat Oirschot aangaat, dit maar willekeurig in Oor-
schot te veranderen is ook geheel verkeerd. Reeds in 1196
kwam Orschot voor , dat later steeds Oirschot gebleven is.
Dit getuigen de hoogst belangrijke oude protocollenboeken,
dateerende van de helft der XVe eeuw en die zorgvuldig
bewaard worden op het gemeentehuis aldaar.

Het is onnoodig meer voorbeelden aan te halen. Laten
wij voortgaan met de familie- en plaatsnamen onveranderd
te bezigen en tegen willekeurige verandering te strijden
daar waar het pas geeft (2).

Alvorens te eindigen, volgen hier de woorden van Graaf
Hallez-  Claparèd e uit zijn belangrijk werk: Des nomspropres
et de Zeur orkjne:

//On peut dire que les noms propres  confondent leur
,,origine et leur étude aveo l’origine et l’étude des langues ;
nqu’ils Btaient primitivement des noms communs ayant tous
tfun sens , une signification. N’eslice point une curiosité
,,lt?gitime que de rechercher ce qu’est ce signe qui nous
jjcaractérise  , que nous devons  transmettre $ nos enfants
ncomme  nous l’avons reçu de nos pères ; de remonter,
ns’il se peut , aux races et aux m5grations  de peuples ,
,,auxquelles ce nom a été mêlé ; de découvrir  le sens
,,qu’il renferme et les transformations qu’il a subies ;
#de nous rendre compte enfin de cette diversitd infinie qui,
,,chez les peuples modernes, Qève  le nombre des noms
“propres  au nombre des mots d’une langue.

,,Les mots sont la déí5tion des choses et des idées ,
,,les  noms sont la définition dw ersonnes.  11 y a donc entre
Meux u n e  hroite connexiti. fls sont les produits d’nne
vmême langue.  Or , qu’est * qu’une langue, si ce n’est
sl’histoire et le miroir d’un peuple ?

IjLa philologie les oonfond dans une même étude. Par la
nracine des mots elle détermine la date et le lieu de la
,,naissance des races.

nLes couches et les transformations successives qu’elle
adécouvre  dans les langues lui rérèlent les r6volutions et
vles envahissements qu’un peuple a subis , et, comme
,pour le monde fossile , elle recompose  les nations disparues
vavec  les débris des langues qu‘elles ont parldes. La science
18 r&olu bien des’ problèmes au milieu des questions qui

(1) De toenmalige predikant te Oosterwijk deelde na de ontvangst
van het bewijs der inschri’vingd ,? zulk% zinen gemeentenaren van
len kansel mede en was en mlldenscltiker in gebede gedachtig.

(2) Een belangrijk artikel over het verknoeien van plaatsnamen
n Limburg komt voor in De Maasyouw,  prgaan  voor Limburgsche
geschiedenis,  taal- en letterkunde, Na, 195, dd. 24 Mei i883;
rergelijk ook Ingezonden .Stockken  Dagblad 12 en 14 Sept. jl.
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,,sont encore it r&oudre. Sur la route qu’elle parcourt  des
+,points  sont definitivement  fix&, d’autres restent  e n c o r e
&+,incertains.

‘s Gravenhage, 1 Sept. 1883.
A.  8. VOXSTERMAN  V A N  OYEN.

38 kwartieren der kinderen van Mathias Snoeck.
Mathias Snoeck, geboren 2 September 1741, raad in de

vroedschap, schepen en burgemeester der stad Gorinchem,
huwde October 1774 met Maria Adriana Verboom,  ge-
,boren 9 Juli 1745.

De 32 kwartieren van hunne kinderen zijn:
Snoeck. Verboom.
van Cruyskerken. van Schuylenburch .
van der Meulen. van der Walle.
van Helmont Praem .
van Herwaerden. Druyf.
de Harder. de Bailly.
van Herwaerden. Gruterus.
van de Graaff. Dolegius.
Houwen. Verboom.
Waalen. van Beaumont.
van der Bmeyden. van Dongen.
van Wesel. van der Qiesen.
Snoeck . Pauw.
van Radensteyn. Auxbrebis.
Snoeck. van Santen.
van der Hulk. van der Does.

Margrieta van der Hulk, onder deze kwartieren bedoeld
-de echtgenoot van François van de Graaff, oud-raad 1672
schepen 1675 en postmeester te Dordrecht 1676 en 1677
stamde af van het kind, dat in het jaar 1421, bij gelegen.
heid van den zoogenaamden Elisabethsvloed in eene wieg,
waarop ook eene kat zat, bij Dordrecht kwam aandrijven
Dat kind, om die reden Beatrix genoemd, huwde Jacot
Roerom; de dijk waar zij is aangeland verkreeg naar di1
geval den naam van den Kinderdijk. Op de plaat in dc
beschrijving van Dordrecht door Balen, voorstellende di
overstrooming van den Grooten-waard bij Dordrecht, ij
ook de drijvende wieg afgebeeld met het bijschrift: ,,He,
kint i9z de wiegh ghesahsertu  ( 1 ) .

M. 8. v. R. v. D. K.

Aanteekeningen  op de lijst van de eigenaars
der grafsteden in de herv.  kerk te

Bergen op Zoom.
50. Heer Jeremius  Bandagx.  Deze zal Jeremias de Baudou;

zijn, ged. te B. o. Z. 27 April 1644, uit het huw. val
Abraham de Baudous en Digna Cornelisdr. de Jonge
Jeremias de Baudous wonende te Leiden (zijn oom?) wa;
doopgetuige.

Hij had de volgende broeders en zusters:
Coxnelis de B., ged. 22 Maart 1632.
Wilhelm de B.,  II 13 Mei 1635 (get.) W. de Baudous
Sibilla de B., n 26 Juli 1637.
Petronella de B., I 17 Juli 1641’
Jacobus de B., II 23 Aug. 1648.
Lucretia de Baudous had bij  Hubrecht Heeren  twel

k i n d e r e n  :

(l) Balen, Dordrecht, bl. 770 en 1212.

François H., ged. 24 Juni 1640 (get). burgmr. François
aroetschap.

Hubertus H., ged. 11 Nov, 1644.
Abraham de Baudoux j.m. v. B. o. Z. deed ondertr. te

Rotterdam 11 Jan. 1662 met Catharina Croeser j.d. van
)elft,  won. te Rotterdam.

Antonie de Badous had bij zijne vrouw Sibilla . . . . .
lrie  kinderen :

Abraham de B., ged. 9 April 1600.
Jacobus de B., II 28 Oct. 1601.
Samuel de B., n 7 Aug. 1605, get. Louis de Badous.
Denkelijk in dat zelfde graf werden begraven:
10 Febr. 1693, Abraham Badous.
20 Jan. 1694, Abraham Badoux.
16 Nov. 1764, oud-burgr. Abraham de Baudoux.
80. Govert van Zwa?zedzcrg.
27 April 1773, begr. Pieternella Conradina van Swaneberg.
15 Mei 1773, 1, Govert van Swaneberg.
18 Dec. 1773, II Arnolda van Swaneberg.
141. Jacobus  Kdeekmoes. Ongetwijfeld Verberckmoes.
7 Dec. 1682, begr. Matheus Verberekmoes.
31 Maart 1719, begr. Johanna Bailly vrouw van Ja-

:obus Verberckmoes.
21 Dec. 1743, begr. oud-wethouder Jacobus Verberckmoes.
213. Heer .N. van Engelen.
Frederik van Engelen, geb. te Bergen op Zoom, huwde

14 Juli 1698 met Roxina Pilaer, wed. van Govert
3chouwmans.

Nicolaas van Engelen, geb. te Bergen op Zoom huwt
aldaar  17 Febr. 1717 Jacoba van  Hagedoorn  geb .  t e
Bergen op Zoom en aldaar begraven 3 Aug. 1736.

Uit hun huwelijk werden te B. o. Z drie kinderen geboren:
1’. Frederik Nikolaas, ged. 27 Sept. 1724 werd Heer

van Nieuw-Strijen.
2’.  Elizabeth, ged. 25 Sept. 1726.
3’. Henricus,  II 6 Sept. 1730.
Jacobus van Engelen, geb. te Maastricht, huwde te

B. o. Z. 30 Aug. 1726 met Johanna Beerenstein, geb. te
Breda, begr. te B. o. Z. 4 Juni 1768; hij had bij haar
3en zoon:

Hendrik, ged. te H. o Z. 1 Febr. 1730.
Roxina van Engelen, huwde te Bergen op Zoom 10 5 Oct.

1739  met Johannes van Henneveld,  aldaar geb. en 2”. den
19 Sept. 1751 met Arnoud  van Eersten (Eerstee) geb. te
‘s-Gravenhage.

Mr. Karel Benjamin van Engelen van Nieuw-Strijen  ,
geb. te Bergen op Zoom, huwt aldaar 23 Aug. 1786 met
Catharina van der Kreek (Kreke)  , ook aldaar geb.

Zij verwekten te B. o. Z. twee kinderen:
10.  Maria Frederika, ged. 14 Juni 1787.
2’. Cornelia Maria Francina, ged. 8 April 1789.
Claude Joseph Rouget, geb. te Parijs, huwde te B o. Z .

21 Aug. 1797 met Nicolasina Geloudina van Engelen van
Strijen , aldaar geb.

( Wordt vervolgd).

F~~ED.  CALAND.

De M kwartieren van Drqniël  Bernard, geboren
in 1694,

Het is aan de beoefenaren der geslachtr en wapenkunde .
bekend, dat het heel wat moeite kost om van personen
van het thans levende geslacht de 64 kwartieren op te sporen_.
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Teelal  stuit men op onoverkomelijke bezwaren voortspruitend
uit geheele afwezigheid van de noodige gegevens of bronnen

Kan dat door ondervinding op goede gronden worde:
gezegd, dan is het zeker niet onbelangrijk om als een
hooge zeldzaamheid de 64 kwartieren mede te deelen va;
iemand, die in het jaar 1594 werd geboren.

De persoon wiens kwartieren door mij worden bedoeld
was Daniël Bernard, gedoopt te Middelburg in de Waalsch
kerk 17 Juli 1594, overleden te Amsterdam 10 Octobe
1681, hewindhebber der 0. I. Compagnie te Amsterdan
A”. 1641, gehuwd 1°. met Catharina Moor, dochter va:
Bartholomeus Moor en van Maria Nicquet ; 2”. te Amster
dam in September 1631 met Maria Rijkaart (1)) gebom
te Amsterdam 6 Juli 1613, overleden aldaar 13 Decembe
1678, dochter van Andries Rijkaart of Rgckaert  en val
Susanna Merches.

Die 64 kwartieren deel ik mede zooals ze door mij il
een oud handschrift zijn aangetroff’en,  doch gerangschik
volgens de thans nog gebruikelijke wijs. Ze zijn de volgende

Bernard.
de Hautighem.

Corbaut (2).
van de Ville.

Carnoy. Marechal.
van Lohier. Clement.
de Haudion. le Maire.
Salenson. Prévost.
de Costrelle. Hullant.
de Rothelaire. Herbert.
de Landas. de Rinery.
de la Mine. de Selle.
de Postelle. Sejourne.
de Bouvetz. de Ramencaurt.
de Roubais. Rorebecqz.
d e  Herlin. le Merchier.
des Plancqz. de Haussy.
de Berghe. de Lalaing.
de Rocque. Blancart.
de Cuinchy. de Hoen.
de Bornel. Rost.
Varnevick. Hangest.
de Wermes. François.
de St. Aubain. Rollemont.
de la Motte. au Reis.
de Belhaut. de Hennin-Liétard.
de la Deuze (3).
le Prévost.

l e  R o y .
Payen.

de Fuicy. Doriël.
van de Nesse. de Vaux.
de Frenoy. de Calonne.
Doresmeaux.
de Vaudeville.

le Pape,
Dallenne.

du Bertaut. de Lannay.
Een kleinzoon van Daniël Bernard en Maria Rykaart

was Mr. Daniël Jean Bernard, heer van Cattenbroek en de
Uiterdijken  van Mastwijk, geboren te Amsterdam 4 Juli
1668, overleden aldaar 29 Juni 1736, schepen der stad
Amsterdam Ao. 1694, gehuwd 10. in de Nieuwe kerk
aldaar 25 October 1695 met Maria Six (4))  geboren te

(1) B”are  kwartieren zijn: Rykaart,  Merches, Moor en van Ekeren.
(2) Ook geschreven Corbau  en Corbault.
(3) Volgens ms. genealogie Rerfaard zon de naam der moeder van

Jenne de Landas, overleden 9 Juli 1496, vrouw van Simon Bernard, over-
leden 4 September 1697, niet de la Deure  maar Turpin zijn geweest.

(4) Hare kwartieren zijn: Six, Tulp, Weymer, de Vlaming van Outs-
hoorn; de Lattre, Poelenburg, Pellerijn en de Waal.

(l& Narte  kyrtieren  zijn: Noppen. de Keyser,  vau Sonsbeeck en Bageyn.
le z , maar wel Taets en Areut waren kmderen van Eereke.  -

‘ver  een en ander vergelijke men het Stamboek tiara  den Ftieschen ddeb
1 vooral de aanteekeningen en salezingen en voorts omtrent het Geslacht
:illama  de Frieache Volks Almanak van 1838, bladz.  77 en omtrent het
eslacht  Haersma die van 1842, bladz. 101.

Amsterdam 11 Augustus 1669, overleden aldaar 8 Mei 1709,.
dochter van Jan Six, heer van Wimmenum en Vroomade,
en van Margaretha Tulp; 2O.  20 November 1720 met
Catharina Noppen (1)  , overleden 22 Maart 1745, weduwe
van Laurens Crans en dochter van Gewerd Noppen, brouwer
in ‘t Witte Hart bij de Haarlemmersluis te Amsterdam ,
en van Magdalena de Keyser.

M. A. v.~ R. v. D. K.

Grafzerk met kwartieren van Gellins van Rouricins,
overleden 11 November 1664.

In de kerk te Bergum vindt men onder de weinige nog
leesbare grafzerken, die van Gellius van Bouricius, met dit
randschrift :

nAo 1654 den 11 November is in den Heere gerust den
MErentpheste Capiteyn Gellius van Bouricius out in syn
/Iseven en twintighste Jaer ende leit alhier begraven,,.
Acht onkenbaar geworden wapens, waaronder deze namen
duidelijk zichtbaar zijn, komen als kwartieren voor:

Bouricius. Hillama.
Onga. Matsma.
Buygers. Haersma.
Auckama. Hoytsma.

Hij was dus een zoon van Hector  van Bouricius (i_ 1636)
en van Hauckje Gellius , dochter van Hillama (t 1669);
kleinzoon van Jacobus van Bouricius (t 1622) en Bauck
van Buygers (dochter van J-an van Buygers en Reynsck
Pietersdr  van Auckama) en achter-kleinzoon van Hans
Pieters  Bourix (t 157 7)
:I_ 1545).

en Auck (of Luypck) Fransdr  Onga

Hauckje van Hillama , was eene dochter van Gellius v.
Hillama  (i_ 1626) en Auck van Haersma (2) (dochter van
3eds Arents Haersma (j- 1615) en van diens 2, vrouw
Luts Reitsma v. Hoytsma (i_ 19 Sept. 1622 mede in de
rerk te Bergum begraven) en kleindochter van Keimpe-
reltes van Hillama en diens le vrouw N. Matsma.

Leeuwarden, 31 Juli 1883. J O H. WENNINB  IJz.

danteekeningen betreffende de eigenaars van
Boschwgk.

Het landgoed Boschwijk , indertijd toebehoord hebbende
ban den beroemden dichter Mr. Rhijnvis Feith, in tijn leven
mrgemeester van Zwolle ; zynde een der voornaamste landgoe-
leren van Overijssel , met fraaie wandelingen meest door
iem aangelegd , met uitgestrekte bosschen en voortreffelijke
veilanden  omgeven, is gelegen op drie kwartuurs ten zuiden
ian Zwolle, in de gemeente Zwollerkarspel, aan den straatweg
ran Zwolle naar Raalte en beslaat thans een oppervlakte
Fan 150 hectaren. Het heeft evenwel niet altijd die grootte
gehad; langzamerhand is het door erfenis en aankoop ver-
groot geworden, en bestaat behalve uit de 2 voormalige
andgoederen Alferssgoed  en ten Busch , uit verschillende
tukken lands , die daarmecle vereenigd zijn.

Hoe deze verschillende perceelen vereenigd zijn geworden,
Ilijkt uit de nog aldaar voorhanden zijnde oude eigendoms-
ietijzen waarvan hier de navolgende extracten en aantee-
:eningen volgen.



VIER-ROEDEN-DIJK.

De Ed. Jan Baptista Knoppert voor hem zelven en de
Ed. Rutger van Haersolte, hopman als momber over Angnijs
Ovinck toe Ruynen, verkoopen aan Jan Dauitsen (Davidsen)
syn huysvronw ende erfgenamen een ende dijcks lanck
vier roeden, ant Kourhuys in de Buerschap het Gagel,
Karspel van Zwolle,

int
daer Jan Janssen boven en de beneden

is eïï geloeft hy coper  voor  hem eñ  sijnen erfgen. desen
dijck te wachten ende te waren ende altijt op hem ende
syne goederen te ghelden ende den vercoper daervan te
ontledigen. Deze acte is verleden ten overstaan van Cornelis
van Dongen , indertijt van wegen der Hoochheyt Scholtus
toe Swolle met Henri& Glauver en Jan van Lingen als
getuigen en is onderteekend door en bezegeld met de zegels
van van Dongen en Haersolte voornoemd, 20 Juli 1621,
oude st$.

Op het zegel van van Dongen, in bruine was, is slechts
te onderscheiden het schild met de helm en sporen van een
helmteeken (2 elkaar aanziende drakenkoppen met halzen ?).
Dat van Haersolte, in roode was, vertoont de 3 kepers.
Aanziende helm, en als helmt. 3 rietstengels. Tegenzegel, idem.

Deze brief is doorstoken met een anderen verkoopbrief
waarbij Jan Davidts voor hem selven met Yde Jans syn
huysvrouw, ten overstaen en int bijwesen van Egbert
Gerritse,  in deser saecken haeren gekooren eñ met richte
toegelaeten momber  , overdragen aan den Edelen en Ernf
festen Joncker  Cornelis van. Dongen , schultis tot Swol e:
van denselven carspel  , doffer Maria van Hoorensteyn, sij.
Edele huysvrou ende erfgenamen een ende dijckx, als bove:
gemeld is. Deze akte is verleden door Joannes Martins
Steenkerck , gesubituleerde richter wegen de hoochheyt de
kerspels Swol en de gerichtsluyden eii coornoten Ja1
Dirksz. Schuyrman en Henrick Jansz. en bezegeld el
geteekend  door voornoemden Steenkerck en door den Hooch
geleerden Gerardum Schepping, der beyden rechten doctor
daartoe verzocht, 26 October 1630.

Het zegel van Steenkerck  , in groene was, is: 3 eikel
2 en 1. Half aanziende helm; helmt. : een eikel tusschel
eene vlucht. Tegenzegel : idem. Dat van Schepping, ir
groene was, een geknotte paal ondersteund door een dwars.
balk en vergezeld van 3 sterren 2 en 1. Half aanz. helm
helmt.: een vlucht. Tegenzegel, idem.

ALPHERTSQQED.

De WelEd Cornelis van Dongen toe den Oldengaerden
luitenant, wordt beleend met de ledige hand met het ervt
en goet gnt. Alfertsgoet gelegen in den Carspel van Zwolle :
buurschap Zalne met allen synen olden, nyen , hoge ei
leege toebehoeren ,
van dien,

sampt (1) rechten eñ gerechtigheden
door Gerhard Wijer in der tijt Amptman van

de Forste-Abdisse eñ eenes Graaffeln. Capittels des Keyser.
Vrij Weltlicken Stiftes Essen, Over Haer Genae Luyden eñ
Goederen in Zallandt, met Werner  Ulger en Rodolphus
Wijer, J: U .  L. 1eenmannen als getuigen, Zwolle 23
November 1663. Geteekend en bezegeld met groene was
door voornoemden Amptman. Het zegel is eenigszins ge’
schonden 3
met

in het schild staan 3 schuingeplaatste zwaarden
de punten naar beneden. Aanziende helm ; helmt. : de

drie zwaarden. Tegen zegel, idem.
Verlijbrief  voor de hoogwelgeboren heer Cornelis van

Dongen tot den Oldengaerden , gedeputeerde rentmeester
en Ette der landschap Drenthe, met het erve en goed

(1) Benevens.
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Alphersgoed (zoo als boven gemeld is) zijnde Thins-, en
leenroerig aan ‘t vorstelijke stift Essen, zooal; zijn vader
Cornelis van Dongen, heer van den Oldegaerde,  assessor
en gedeputeerde van Drenthe daarmede  op 3 I’ebruari 1643
en 3 November 1663 laastmaal beleend is geweest en met
den
leden

dood ontruimd en nagelaten heeft. Deze brief is ver-
voor Cornelis Wijer, indertijd amptman in Zallant

van Haar Vorstelijke Genade de Vrouw Abdisse en het
Hoog Graaffelijke Capittel des Keiserlqken  Vrij wereldlijken
Stifts Essen, in tegenwoordigheid van de leenmannen Lambert
van
door

Lingen en Georg Lipperus, en is geteekend en bezegeld
C. Wijer,  in bruine was, den 23en Mei 1714. Het

zegel vertoont hetzelfde wapen als dat van Gerhard Wijer,
doch is niet voorzien van een tegenzegel.

Approbatie door Theodorus Beuns , intertijd amptman enz.
van het stift Essen, van den verkoop door Cornelis van
Dongen tot Oldengaarden van het goed Alphertsgoed op
11 Juny 1717 aan de Ed. Egbert Ridder, burgerhopman.
Deze akte is verleden in tegenwoordigheid van Jan Jacob
Wijlinck Pz. en Ysbrant Vos van Avesaate als leenmannen.
te  ~Zwolle  12  Ju ly  1717,
sloor  Th. Beuns.

en is geteekend en bezegeld

Het wapen op het zegel in groene was, stelt voor een
Tedeeld  schild, 1 een’ halve adelaar van de deelingslijn
uitgaande , 2 drie viervoetige staande dieren (hazewinden?)
3oven elkander. Aanziende helm; helmteeken een der
lieren uit het schild met spitse kop, en regtuit stekende
lunne staart.

Approbatie door Theodorus Beuns , indertijd amptman
als boven), van den verkoop van Alphersgoed belast met
:en Thins van een goudgulden, door de Hoogwelgeboren
leer Cornelis van Dongen tot den Oldengaerden en deszelfs
remalinne  Agnes van Wgenhorst,  tutore marito , voor hun
elven en hun mede participanten ingevolge 2 distincte
.olmagten  , de eene van de Hoogwelgeboren heeren Cornelis
‘an Dongen heer tot de Klinke, Frans Willem van Dongen
leer tot Duningen,
.eer tot Entingen,

Nicolaas Herman  Echten van Dongen

longen,
Roelof van Dongen en Jan Kasper van

volgens procuratie voor de leenmannen Joan
Iuysingh en Arnold Krul op 15 December 171’7  op den
uize de Kl+nke gepasseert, en de andere voor de Hoog-
relgeboren  heeren Jan Rijnt de Syger ter Borch met zijn
loogwelgeboren huysvrouwe Anna Maria van Dongen en
oanna Agnes van Wijenhorst, vrouw tot den Olden-
aerden , volgens procuratie voor de Over&selsche leen-
lannen Coenraad Prins en Wijbe Jacobs,  op 2 Januari
718 op den huize den Oldengaerden gepasseerd, aan
igbert Ridder, borgerhopman alhier (te Zwolle), die daar-
iede beleend wordt. Verleden in tegenwoordigheid van de
enmannen  Christiaan Vlier Pz. en Albertus  Wijlinck,
wolle 7 Februari 1718. Deze akte is onderteekend en in
roene was bezegeld door Th. Beuns. Wapen als voren.
De akte van verkoop is gedateerd te Zwolle 11 Junij 1717.
Verlijbrief  door Joan Everhardt Schaepman , indertijd

nptman enz. van het stift Essen, ten behoeve van de
cl. Arend Joan Ridder, burgerhopman te Zwolle, v a n
Iphersgoed zooals zijn vader wijlen Egbert Ridder daar-
ede op 7 Februari 1718 beleend was ; verledep in
genwoordigheid van Jan Velthuys en Henderick Katten-
:It, leenmannen. Zwolle 24 Maart 1736. Het zegel van
:haepman  , in groene was. vertoont een schaap op een
rasgrond, aanziende helm, helmteeken eene vlucht.
Verlijbrief door Jo&n  Everhard Schaepman, amptman,

s boven, voor Samuel Johannes Gelder&an,  J. IJ. 1).



‘8n secretarjs  van Zwolle, als hulder en volmagtiger van
Willemina Gelderman , weduwe  van wijlen dhr. hopman
Egbert Ridder, met het Thins en aan het vorstelijke stift
Essen leenhorige erve en goed genaamt Alphersgoed , enz.
ZOO als haar zoon daar 24 Maart 1738 het laatst mede
beleend was geweest. Zij geadsisteert met Gert. Jan Velthuys
als harer vercoren  en toegelaten momber , krijgt tevens con-
sent en octrooy om over hare goederen, die aan gemeld
stift leenhorig zijn, te beschikken, Verleden in tegenwoor-
digheid van Gert Jan Velthuys en Henderik Cattenbelt als
leenmannen. Zwolle 7 Mei 1745 De akte is geteekend door en
bezegeld met het zegel in groene was van J. E. Schaepman.

Verlijbrief door Reynout Joseph Lipperus, amptman als
boven, ten behoeve van Hopman Berent Henderick Spaer,
met Alphertsgoed, enz., zooals W. Gelderman, weduwe
E. Ridder, daar 7 Mei 1745 mede beleend is geworden
en het nu met den dood ontruimd heeft, benevens octrooy
om er over te mogen disponeren. Verleden in tegenwoor-
digheid van de leenmannen Hendrik Luttenberg en Willem
Terburg,  Zwolle 12 Augustus 1751. De akte is onder-
teekend door en bezegeld in groene was, met het zegel
van Lipperus , vertoonende een grafnaald, rustende op 2
bollen en vergezeld van 3 zespuntige sterren, 2 naast de
naald en een er onder. Het veld van het wapen is hori-
zontaal gestreept. Aanziende helm, helmteeken eene ster
tusschen een vlucht.

Verlijbrief door R. J. Lipperus, als boven, voor de hr.
Egbert Spaer,  J. U. D. met Alphersgoed, zooals zijn
broeder hopman B. H. Spaer  den 12 Augustus 1751 daar
mede beleend was en met den dood ontruimd heeft, tevens
octrooy om er over te mogen disponeren. Het goed is be-
last met een thins van een goudgulden te betalen op St.
Lambertsdag.  In tegenwoordigheid van de leenmannen Ru-
dolph van Sonsbeeck , burgemeester en Jacobus Ignatius
van den Berg, Zwolle 20 Maart 1780. De akte is geteekend
en was bezegeld door R. 3. Lipperus, doch het zegel is
verloren.

Verlijbrief door R. J. Idipperus,  als boven, voor Mr. Rhijn-
vis Feith, met Alphertsgoed, belast als boven; alsmede
met een akker op den Assendorper Eek , gesproten uit
het thins en aan ‘t vorstelijke stift Essen le&ihorige  Niels-
goed, in de vrijheid van Zaoller Buurschap Assendorp ge-
legen , met welk eerste Dr. Egbert Spaer  20 Maart 1780
en met het tweede deszelfs moeder vrouw Elisabeth Feith,
geboren Spaer, op 24 April 17 75 beleend is geweest en
het door den dood ontruimd hebben. Verleden in tegen-
woordigheid van Dr. Borchard Jan van Hattum en Her-
manus van der Weteringe als leenmannen ; geteekend en
bezegeld door R. J. Lipperus, Zwolle 17 September 1783.
Het zegel is verloren.

DEN POT,T,.

De heer hopman en rentmeester Gerardt Marienburgh,
als gevolmachtigde van vrouwe Machtelt  Losecate , weduwe
en douagière wijlen capitain Casyn van Isselt, wesende mei
Jacobus Evertsz., als haeren tot desen saecke gecoren mom.
ber geassisteert, vermoge volmacht voor de Ed. Bernard1
van Delden en Derck van Rees, als mannen van leenen <
op den 26 November 1677 gepasseerd, transporteert het
goed den Poll genaamd, met allen zijnen toebehooren,
mitsgaders de Caterstede gent. het Watermans, met allen
onraadt  daartoe gehorende en een eynde dijks v66r  het huys,
tusscben de Koloke gelegen, met den Koedijk aen de we-
teringe en vierdehalve roeden Isseldijk, gemeen in seven
roeden met Jor. Warner Ulger, gelegen tegen Herenloere
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bade (onduidelijk), sijnde leenroerig aan de proesdije  der
Lebuini kercke toe Deventer. Daar de leenmannen verklaren
dat de voorsz.  douagière van Isselt daarvan onterft is en
dat Henrick van Marckel, verwalter der voornoemde proesdije
daar z@.r  vrijen wil mede kan. doen, zoo  ,beleent deze
daarmede  de WelEdele  Heer Warner Ulger,, hopman, als
gevolmagtigde van de Edele manhafte heer Cornelis van
Dongen, ridtmeester , op verzoek van gemelde rentmeester.
Hiervoor waren getuigen als mannen van lheenede Ed. Joan
Rouse, secretaris en Wilhem  van Snebtelen,  kerkmeester.
De akte is geteekend door H. v. Marokel en door hem met
roede was bezegeld, 4 Maart 1683.  Het zegel is geheel
plat gedrukt, zoodat daar niets meer op te zien is.

IJSSET  TWIJGWEERT.

Anna Lucretia Calencamp, weduwe wijlen de procurator
Lodewijk Walraven, in desen met Jan van Ommen als
momber geassisteert? voor haar zelf en als wettige voogdesse
voor haar onmondige kinderen, ingevolge  approbatie van
burgemeesteren, schepenen en raden deser stad Zwolle, in
dato 1 December 1711, verkoopt aan Egbert Assies en
Geessien Henricks zijn huisvrouw en hunne erfgenamen,
haar Twijghweert , groot 2 mergen, in dezen cerspele van
Zwolle, in de bourschap  Zalne , gelegen tusscheu het land
van de Heeren  der Geestelijkheid, door wijlen den heer
secretaris Bernard Vriesen gebruikt en tusschen het land
van de erfgenamen van wijlen den heer cameraar  Ittersum,
cumsuis ; en nog een campien bouWh& groot een mudde
gesay mede in de bourschap Zalne , bij langs den hof van
Jan Gerrits gelegen, zooals deze percelen op 31 Julij 1699 (1)
door de weduwe IJssels  aan haar man zaliger en aan haar
comparante zijn overgedragen. Verleden voor Willem Vriesen
in der tij& van wegens de hoochheyt scholtus van Zwolle
en de over Zwoller  Carspel, in tegenwoordigheid van zijne
ceurnoten  Wolbert  Meyer en Daniel van Campen en is
bezegelt en onderteekend door W. Vriesen en Doctor Otto
Meuwsen , gerichtschrijver voor de comparante, Zwolle 2
December 1711.

Het zegel, in roede was, van Vriesen vertoont een schuin-
balk, beladen met drie (ezels- of ossen-) koppen, loodregt
op de rigting van den schuinbalk geplaatst. Aanziende helm;
helmteeken : 2 buffelhoorns. Dat van Meuwsen, in groene
was, drie vogels geplaatst, 2 en 1. Aanziende helm; helm-
teeksn: een vogel uit het schild tussohen eene vlucht. De
acte van verkoop is gedateerd te Zwolle 20 October 1711.

Egbert Assies en Geesien Eendrix,  eheluiden  , verkoopen
aan Hopman Egbert Ridder en deszélfs huisvrouw, twee
mergen lands, IJsseIs  TwijgweerQenaamd,  belend ten Zuiden
de geestelijkheid, ten Westen de kooper,  ten Noorden en
Oosten de Schouwweteringe, mitsgaders nog een kampien
bouwland IJssels  kampien genaamd, beide gelegen in de
boursohap Zalne, zooals het door hun verkregen is van
de weduwe Walraven.

Deze akte is verleden ten overstaan van Wilhelm  Vriesen
(zie de voorgaande akte) en in tegenwoordigheid van de
keurnoten Pieter Hertog en Henrick van Oyen , getee-
kend en bezegeld door hem en door dr. Abraham Ger-
ha rd  Vriesen, gerichtschrijver, da&oe verzocht , Zwolle
28 Juli 1724. W. Vriesen zegelt in roode was als boven
en 8. G. Vriesen in groene was met een dergelijk wapen.

(wordt  vervolga).

5. C. VAN D E R  M U E L E N.

(1) Deze akte is niet aanwezig.
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Geboorten, huweliiken  en sterfg’evallen  in adelliike-

2.

3.

5.

6.

6.

6.

13.

13.

13.

17.

17.

21.

21.

21.

24.

25.

25.

27.

28.

28.

2.

6.

en a&zienlgke  geslachten..
JUXI  1883.

GEBOORTEN.

Adolphine, dochter van Jhr. Daniel  François van Alphen
en van Jonkv. Adolphine Westpalm van Hoorn , te
‘s-Gravenhage.
N., zoon van Emile Stoop en van L. A.A. Hengstenberg,
te Amsterdam.
Willemina Arnoudina, dochter van B. Rijkens en van
Jonkv. 8. J. G. von Geusau, te Leersum.

N , zoon van Jhr. G. J. A. Schimmelpenninck en van
Jonkv. Cecile Maria Steengracht, op den huize Hei-
merstein bi;j  Rhenen.
Louisa Wilhelmina, dochter van Dr. Karel Lodewijk
George Becht  en van Johanna Maria. François te
‘s-Gravenhage.
N., zoon van N. de Castro en E. Teixeira d’Andrade,
te Amsterdam.
N., zoon van J. B. van Stolk en 5. L. van Stolk  ,
te Rotterdam.
N., dochter va.n Henri Antzenius en van Lucretia
Wilhelmina Smallenburg , te Rotterdam.
N., zoon van Ds. A. W. Huydekoper en van Cornelia
Maria Portielje, te Arnhem.
Leonard  , zoon van Leonard Brender  S Brandis en
van Jeanne Pauline van Hoorn, te ‘s-Gravenhage.
Jeanne Marie, dochter van Jhr. Johan Cornelis van
der Wijck en van Jeanne Marie du Perron, te ‘s-Gra-
venhage.
Johannes Adrianus, zoon van Carl. Alphonse Eckstein
en van Margaretha Theodora Wilhelmina Vita Valeria
barones van Heemstra, te ‘s;Gravenhage.
N., dochter van Jhr. F. L. Falck en van H. A.lbarda,
te Leeuwarden.
N., zoon van N. Weytlandt en G. T. Lusing Tonckens,
te Haarlem.
N., dochter van Marius Jacobus de Bas en Alida Sweys,
te Rotterdam.
N., dochter van J. M. Bufl’art  en J. C. A. Engelbert
van Bevervoorden , te Maastricht.
N., zoon van J. Hudig en van J. C. barones Quarles
de Quarles , te Rotterdam.
Ne, zoon van Gerardus Ernestus Johannes Prior en van
Jonkv. Maria Elisabeth Bloys van Treslong, te
Amsterdam.
N., dochter van Mr. Marinus Gijsbert Bentfort van
Valkenburg en van Henriette Wilhelmine Johanna
barones Sloet van Westerholt , te Kampen.
N., zoon van Arnoldus Antonie Bredius en van Cornelia
Johanna Gerarda Gijsberti Hodenpijl  , te Amsterdam.
N., zoon van Jhr. Willem Hendrik Pieter Calkoen
en van Jonkv. F. C. M. Rethaan Macaré.

HUW-ELIJKEN.
R. F, 0. von Spillner met Ernestine Louise barones
van Heeckeren van Waliën, geb. te Zutphen 20 De-
cember 1847, dochter van baron Willem en van Louise
Ernestine Jeannette gravin van Gronsveld-Diepenbroeck-
Impel, te Boppard.
Jhr. E. Lopez Suasso met A. Aletrino, te Amsterdam.

7.

7.

7.

7.

8.

21.

21.

25,

28.

28.

28.

1.

2.

3.

Olivier Corneille Ernest van den Broeck, oud 29 jaar
geb. te St. Josse ten Noode (Brussel), zoon van Jean
Corneille en van Eloïse Sapiènce Faignart , met An-
toinetta Johanna Henriette Alsche, geb. te ‘s-Gra-
venhage 12 September 1853, dochter van Mr. Adam
George Camillus en van Adriana Alida Martina de
Bordes, te ‘s-Gravenhage.
Jhr. Mr. Willem van Rappard,  geb. te Padang 2 4
Maart 1855,  zoon van Jhr. Mr. Willem en van Jo-
hanna Henriette  Charlotte Elisabeth Frederike  Bogaerdt,
met Michiela Johanna Catharina Viruly, geb. te Stomp-
wijk 24 Juli 1861, dochter van Mr. Jan Dionys en
van Henriette Elisabeth van Wickevoort Crommelin ,
te ‘s-Gravenhage.
Mr. F. D. graaf Schimmelpenninck , zoon van Mr.
Rutger Jan en van Henriette Wilhelmina Elisabeth Melvil,
met Jonkv. Agnes Henriette Pauw, geb. te Utrecht 25
November 1858, dochter van ridder Mr. Matthieu Chris-
tiaan Hendrik en van Aletta Cornelia Anna Voomberg,
te Zeist.
Mr. P. A. Buttingha Wichers , zoon van N. en van
N. Werninck, met Clasina Brumund,  dochter van N.
en van N. Pichot.
Mr. Jacob Nicolaas Baste&  zoon van N. en van N.
Koorders met Helena Catharina Roland Holst, dochter
van N. en van N. Posthumus, te Amsterdam.
Coenraad Eekhout, uit Haarlem, met Johanna van
Vollenhoven, te Moordrecht.
Mr. G. H. Fuhri Snethlage , notaris te Woerden, met
M. J. A. van Iterson, te Leiden.
Hendrik Johan van Idsinga , geboren te Kollum 12
December 1849 , zoon van Johan Willem en van
Hester  Elisabeth Bindervoet, met Elisabeth Anna Oos-
ting, geb. te Assen 21 October 1857, dochter van
Mr. Casper Everhard  en van Maria Cornelia Jacoba
Harrnanna  Nnuta  , te Leeuwarden.
Friedrich Gebhard von Alvensleben-Erxleben, kon. pruis-
sisch ritmeester en escadronchef in het 2e Hanoveraansche
dragonder regiment nO. 16, met Jonkv. Hélène Christine
Marie Françoise van Bevervoorden tot Oldemeule, te
Amsterdam.
Mr. Pieter Anthonie Johan van den Brandeler. geb.
te Dordrecht 20 September 1857, zoon van Mr. Pieter
en van Cornelia Anthonia Schorer,  met Elizabeth Louise
van Idsinga geb. te Philipsburg  , eiland St. Martin
(West-In&+ 25 Februari 1861 , dochter van Willem
Hendrik Johan en van Jonkv. Emmeline Theodora
Elisabeth van Raders  , te ‘s-Gravenhage.
Mr. Arnoldus Adriaan Pit, zoon van N. en N. Elias
Schovel,  met Jacoba van Geuns , dochter van N.
en van N. Hoyer , te Utrecht.

STERFGEVALI,EN.

Elisabeth Catharina Montauban van Swijndrecht  , oud
82 jaar, weduwe van Jacob van der Pot, te Rotterdam.
J. H. G. Wichers, oud 61 Jaar, weduwe van A.
S. Boissevain, te Arnhem.
Jonkv. Colstance  Pauline Henriette Boddaert , geb.
op den huize Molewijk te Oost Kapelle (Walcheren)
22 September 1857, dochter van Jhr. Mr. Jacques
Phoenix en van Anna Petronella barones van Heeckeren
van Brandsenburg , sedert 22 September 1877 gehuwd
met Mr. Abraham Robert Arntzenius, referendaris
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5.

10.
1s.

14.

16.

16.

17.

17.

17.

18.

2s.

24.

25.

26.

27.

28.

28.

bij het departement van Binnenlandsche Zaken. te
‘s-Gravenhage.
Constant baron van Heeokeren van Brandsenburg,
geb. op den huize Nieuweroord 30 November 1832,
zoon van baron François Henri Corneille en van
Jonkv. Louisa Christina van Foreest, te Zelhem.
Marie Ermerins, dochter van F. Z. Ermerins en van
van der Feen.
F. van der Upwich, gehuwd met G. Noest, te Leiden.
Wilhelmine Philippine Jacoba Ram, oud 19 jaar,
dochter van N. en van N. Arpeau, te de Meern.
Ludowina Antonia  Maria Vos de Wael, geb. te
Zwolle 10 Augustus 1836,  dochter van Franciscus
Bernardus Josephus en van Cornelia Elisabeth Maria
Henrietta Kleynefelt , gehuwd met Mr. Petrus Franciscus
Antonius Ketelaar, te ‘s-Gravenhage.
Johanna P. A. van Braam Blus&,  oud 45 jaar,
dochter van Pieter en van Henriette de Jong, gehuwd
te Dordrecht 30 Juni 1840 met iJ. H. J. IJssel
de Schepper.
J. M. F. X. Kerens de Wylré, oud 77 jaar, op het
kasteel WylrB.
Jhr. Henri Engelen van Pijlsweert, geb. te Nijmegen
5 April 1839, gepensioneerd ritmeester der huzaren,
zoon van Jhr. Willem en van Catharina Elisabeth
barones Sloet , gehuwd te Utrecht 19 Juni 1873
met Jonkv. Henriette Helena van Thije Hannes, geb.
te Zutphen 26 Januarij 1852, dochter van Jhr. Jan
Frederik en van Johanna Elisabeth Ninaber.
Mr. Wessel Albert Henny , geb. te Zutphen 18 Januari
1825, oud-directeur van onderwijs, eereclienst en
nijverheid in Ned.-Indië, zoon van Cerel en van
Angenieta Catharina Hoofts , gehuwd met Johanna
Margaretha Verburgt , te Arnhem.
Elisabeth Richardina Margaretha va,n Nes van Meerkerk,
te Dieren.
Alida van Wickevoort Crommelin, geb. te Hoorn
2 Augustus 1806 , grootmeesteres van wijlen H. M.
Koningin Sophia der Nederlanden, dochter van Jan
Iman Hendrik en van Ida Geertruid Baert,  weduwe
van Eduard van der Oudermeulen, te ‘s-Gravenhage.

Bij Kon. besluit van 7 Augustus 1877, StUl.  no. 52 ,
in den adelstand verheven met den titel V~/D barones.
Hendrik Willem Adriaan Kuyper van Harpen, geb.
te Amsterdam 17 Augustus 1828, zoon van Pieter
en van Jacoba Henrietta van Ouwerkerk de Vries,
sedert 21 Mei 1863 gehuwd met Anna Sara ‘t Hoen,
te Amsterdam.
Ockje Meder,  geb. te Emden 1 Juli 1808, sedert 29
Mei 1829 gehuwd met Jan Willem Cornelis baron
van Ittersum, te Groningen. _
Maria Johanna Crélie Rake, sedert 1865 gehuwd met
Jhr. Charles de Gijselaar, resident van Pekalongan.
Christina Johanna Marie Velius Baert.  te Neuenhaus
(Hanover).
Susanne Esther Granpré Molière, oud  43 jaar, gehuwd
met J. A. E. Simon Thomas, te Amsterdam.
Louise Cornelia Elisabeth de Roo , geb. 22 September
1841,  gehuwd met Jacobus Petrus Sprenger  van Eyk,
lid in den raad van Ned. Indië, te Batavia.
Pieter George Maas Geesteranus, oud 44 jaar, geb
te Alkmaar, oud-kapitein plaats. adjudant te Haarlem,
zoon van Adriaan Jan Cornelis en van Catharina Anne
Caan, sedert November 1870 gehuwd met Lucia

- 56 -

Sophia de Wetstein Pfister,  te  Valkenburg (Zuid-
Holland).

z9. Margare tha  Anna  Isabella van Damme Jalink, oud
25 jaar, sedert 8 Mei 1879 gehuwd met Mr. Nicolaas
de Ridder, ambtenaar van het openbaar ministerie bij
de kantongerechten in het arrondissement Tiel, te Tiel.

29. Pieter Lucius Wentholt, burgemeester en secretaris van
Heilo en Limmen. gehuwd met Jkv. Jeannette Agnes
van %oreest,  te Heilo.

Kwartierstaten.
Daar het niet altijd even gemakkelijk is om voor het

teekenen  van kwartierstaten een geschikt voorbeeld te vin-
den en het bijwerk soms veel tijd vordert, zoo  heeft een
onzer  leden, de heer J. Wenning Yz., een ontwerp gemaakt
van een kwartierstaat, waarop de schilden ledig gelaten
zijn zoodat men dus de verschillende kwartierwapens be-
nevens het hoofdwapen en helmteeken- zelf kan invullen,
zooals uit ,de hier nevensgaande‘ plaat blijkt.

Tevens heeft hij gemeend deze plaat voor ieder ver-
krijgbaar te moeten stellen en wel:

15 exemplaren voor . . . f 1.00.
25 I/ I, . . . II 1.50.
50 1, I, . . . II 2.50.

100 . . I, 4.00.
Bestellingen gel;eve men ‘ie doen ~66;  ultimo October a.s.

aan den heer Johs. Wenning Yzn.,  Noordersingel,  40, te
Leeuwarden.

Het Wapen des Kmings.
Door de welwillendheid van den heer J. A. de Bergh

is het bestuur in staat gesteld den leden van het genoot-
schap een present-exemplaar aan te bieden van diens ge-
schrift //het wapen des Konings”.

B r i e f w i s s e l i n g .

J. A. G. te E. Uwe zending prospectussen zien wij
te gepoet.

Kais. Kon. Verein Adler te Weenen. Verplicht ons met
de zending van het Maandblad No. 28, ‘t welk ontbreekt.

E. V. te G. Gaarne zullen wij de Messager des arts et
des sciences in ruil ontvangen.

Verein Herold te Berlijn. Wij hebben in dank den loo-
penden jaargang ontvangen.

H. te M. Elk lid heeft recht  leden voor te dragen ; den
naam, enz. van den candidaat slechts op te geven aan een
der leden van het bestuur. Hierbij opgemerkt, dat zij die
dit jaar nog als lid worden aangenomen , slechts f 5.-
betalen; voor de volgende jaren is het f 6.-.

J. L. B. te U. Aan Uw verzoek is voldaan.

Aanvullingen en verbeteringen.
Blz. 37, noot (2) staat: aan de porthren &r hofrEoetsen  ,

dit moet vervallen.
Blz.  37,  noot (5), 4e regel v. o., staat: J. J. WoZf

en Zn., Kerkybin, lees: A. J. Mesker, Spui 81.
Blz. 37 , noot (5), 30 regel v. o., staat: Andreoli, en de

lees: Andreoli, de huisschilder en glmhandelaar  J. J. de
Wolf, Kerkplein 2, en de:

Blz. 41, noot (1)) staat: klimmende (issant), lees : uit-
komende (issant).

Gedrukt bij GEBR. J. L% H. VAN LANGIINHIJYSEN,  te ‘a-Gravenhage.



MAANDBLAD 1
VAN HET

Genealogisch-heraldiek genootschap ,,De Nederlandsche Leeuw.”

Dit blad verschïnt omstreeks het midden
van iedere maan!t onder redactie van  het
bestuur en wordt Alleen  aan de leden van
het
mede%

enootschap  gezonden. Brieven en
eelingen, alsook bijdragen voor het

Maandblad te zenden aan den secretaris
van het genootschap, den Heer A. A.
V~R.W~XRIKAI~  vm OYEN,  Sumatrastraat 3,
te ‘s-Gravenhage.

7-

Leden te ‘s-Gravenhage betalen per T
jaar, (behalve f 2.50 entme). . f 10.00

Zqi , die lid worden in 1883 en buiten
‘s-Gravenhage wonen.

zi&i > die lid worden ‘na’3i iecf l%!
en ook buiten ‘s-Gravenha

Advertentiën in verban$
e wonen f 6.00
met bovenge-

noemde wetenschappen, per re el f 0.20
Afzonderlijke nummers niet ver ugbaar.B-

L L4

No. 9. 's-Gravenhage, October.

Tot leden zijn toegetreden: 116.

Mejufvr. A. C. P. Verwey . . . . . te Meers sen .
De heer Mr. D. Everwijn. . . . . . te ‘s-Gravenhage.

Het Maandblad wordt in ruil gezonden aan de NReale
Accademia Araldica Italiana” te Pisa.

Id. id. Bijlage tot den tweeden druk der beschrijving
van de gemeente-verzameling te Nijmegen. Nijmegen,
1878. 8O.
Verslagen der commissie ter verzekering eener goede
bewaring van gedenkstukken van geschiedenis en
kunst te Nijmegen, 1880,188l  en 1882. Nijmegen, B”.

Boekwerken, enz., ontvangen voor de bibliotheek
én het aichief.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114,

13 5.

Monatsblatt der Kais. Kön. Heraldischen Gesellschafft
Adler No. 34 .

Commw~  GEIL MIJSEWM,  te Nijmegen.

Alex. von Dachenhausen. Wapens van : Steiermark ;
1. K. u. K. Hoheit der Frau Kronprinzessin; der
Reichs-Adler ; Michel Beham, 1463 ; Kaspar Bernhart,
1645; Bramer von Brams , 1653; Ritter von Berg-
muller, 1871.

K. K. HEBALDISCHE  GESELLSCHAFT  ,,ADLER”,  te Weenen.

De Portefeuille. Nieuwe Kunst- en Letterbode. Ve
jaargang. N”. 23-28.

TACO H. DE BEER, te Amsterdam.

De Maasgouw. Orgaan voor Limburgsche geschiedenis.
N”. 2 0 3 - 2 0 5 .

REDACTIE ,,MAABQOUW”,  te Maastricht.

Der Deutsche Herold.  Zeitschrift  für Heraldik,
Sphragistik und Genealogie. XIVe jaargang. No. 9 en 10.

HERALD. VEBEIX  ,,HEBOLD”,  te Berlijn.

Algemeen Nederlandsch familieblad No.  30-44.
Aangekocht.

G. 8. Reehorst. Genealogie van het geslacht Mete-
lerkamp. Arnhem , 1883. 8” (niet in den handel).

Van den Schrijver.

Handvesten en onuitgegevene Charters behoorende
tot de beschrijving en chronyk van Nijmegen, enz.
Nijmegen. z. j. 8’.
Vervolg der handvesten van Nijmegen. Nijmegen,
1789. 8’.
Aonales Noviomagi oppidi olim Batavorum. Noviomagi,
1790. 8’.

SECEETARIII  DER GEMEENTE Nijmegen.

Dr. J. H. 8. Scheers  en Th. H. A. J. Abeleven.
Beschrijving van de gemeente-verzameling te Nijmegen
van gedenkteekenen van vóór-Germaanschen-  , Ger-
maanschen- en Romeinschen oorsprong en van lateren
tijd (20 vermeerderde en omgewerkte druk), Nijmegen,
1873. 8O.

A. VON DACHENHAUSEN, te Weenen.

Braakenburg. Over het wapen van Braakenburg.
L. J. A. BRAAKENBUEQ,  te Leiden.

Gegraveerde wapens van : de Groot; Werdmuller von
Elgg ; van de Poll ; de Sitter ; Waldeck  en Pyrmont
en Hooft.
Sententie van den hove van Holland, Zeelandt ende
Vrieslandt jegens Abraham van Wicquefort. ‘s-Qra-
venhage, 1675. 4O.

8. 8. VOESTEBMAN  V A N  OYEN,

22 stuks afdrukken van zegelstempels met de navol-
gende randschriften :

Plaatselijk bestuur van Borsselen; id. Driewegen, id.
‘s-Heerenhoek; id. Hoedekenskerke ; id. Ovezande;
id. Schare en Vlake; id. Oud Vossemeer ; id. Wol-
faartsdijk.

Gemeentebestuur van Cortgene ; id. ‘s Heerabts-
kerke ; id. Kapelle c. a.; id. Wissekerke ; Gemeente
Heinkenszand; Paroch. van Baarland en Bakendorp;
Philippinum Insule  ; ‘s-Qravenpolder ; Scerpenisse ;
T’segel van der Nisse ; Stad Tholen; Stad Bergen
op Zoom; Sigillum Hulstense; Sigillum de Ossendrecht-.

H. G. HAETUN  JzN., SECRETARIS der gemeente Goes.

14 Idem, Sigillum comvne ville de goes;  Sigillum
commune de goes ; Sigillum opidi de goes ad causas;
Sigillum civitatis goesane; Fortissimum civitatis muni-
mentum concordia ; Sigihum  reipublicae goesanae ;
Gewapende burgeri te Goes ; Juge de paix a goes
bouches  de l’escaut; La charité demeure eg. w. d.
goes ; Geneeskundige kommissie (van Goes) , S. Jan



van Cromvliet ; Sigillum Capellae bieselingae; Sigil :
chabi. pa : df. ovezandiae 160 7 ; Cosmus  et dammianvs
gorcomi 1652.

J. c. VAN DEB MUELW.

Voor het album , bedoeld in Maandblad No.  6, zijn
bijdragen ontvangen van de leden: R. P. van den Bosch,
Mr. D. E. Engelberts, 8. J. M. A. Goovaerts en E. L.
Umbgrove.

Aanteekeningen  betreffende de eigenaars van BoschwUk.
( PervoZg)  .

'T QAGELERT,AND.

Henrickjen Jans, weduwe van Jacob Jaspers,  in Zalne !
met Pouwel Kevink , als momber, vermaakt aan haar zoon
Jacob Hendriks en dochter Marregien Hendriks, bever
hetgene (zij) aen dezelve voor haer zaliger vader Hendrik
Jansen goederen bij erf-uitinge overmaals bewezen hadde,
een gerecht vierde part in drie en een halve mergen hooy
land, zijnde de halfscheit van zeven mergen t’Gagelerlanc
genaemt , in de boerschap Zuithem en Zegdoorn, ondel
het soholtampt van Zwolle gelegen, om bij voorafsterver
van het (de) eene op het (de) andere van haer gemeldt
kinderen te vererven, met uitsluitinge van haer compa
rante;  zij reserveert zich evenwel gedurende haar lever
het vruchtgebruik ; Evert Jansen als momber van genoemdc
kinderen, daartoe op 23 September 1723 aangestelt, neem
deze gift voor hen aan. Deze acte is gepasseerd voor Wil
helm Vriesen  (zie Maandblad No. 8) en ook door hem er
dr. Abraham Gerhard Vriesen even als de vorige acte onder
teekend en bezegeld, Zwolle 27 Januari 1731.

Op welke wijze dit perceel naderhand in het bezit var
de familie Ridder of Spaar gekomen is, is mij niet gebleken

TEN BUSCR.

Approbatie door Joan van Suchtelen, J. U. D., burgec
meester der stad Deventer en verwalter der Proebsdijr
Lheenen van de St. Lebuinikerke, van den verkoop doo!
de WelGeboren  heer Lubbert Ulger aan den heer hopmar
Egbert Ridder en, zoo als later uit de acte blijkt, zijr
huisvrouw Willemina Gelderman, op 17 Februarij  17lC
gedarm van zijn erve en goedt Tenbussche in de bourschal
Salne en dat met nog een tamp Hoy ofte Weydelant ondel
het voorschr. erve gehoirende. Deze koop is niet VOOI

contante penningen geschied, maar het goed blijft voor hel
kapitaa,l en den intrest verbonden. De getuigen zijn Dr
Adriaen van Boeckholt, secretaris der stad Deventer er
de hr. Arent van Aernhem , wijnkooper te Zwolle, l(
Julij 1716.

Deze acte is geteekend en in roode was bezegeld dool
J. van Suchtelen. Zijn wapen is een ovaal schild waar01
4 ringen, geplaatst 2, 1 en 1. Aanziende helm ; helm.
teeken:  een ring tusschen eene vlucht.

Uit de lijfrentebrief, in dato Zwolle 30 December 1724
blijkt, dat ten Busch bewoond en gebruikt werd door Gerrii
Rutgers. Een gedeelte der koopsom werd als lijfrente 01
het verkochte gevestigd, en zou komen te vervallen m
den dood van Lubbert Ulger en de rest werd gevestigd ah
losrente, die op 22 November 1722 voor de helft afgeiosi
werd. terwijl de andere helft daarvan insgelijks als lijfrente
gevestigd werd ten behoeve van Lubbert Ulger.
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Verlijbrief door Joan van Suohtelen J. U. D., burge-
meester en cameraer  der stad Deventer, verwalter, enz. als
boven, voor Samuel Johannes Gelderman als gevolmaghtigde
van vrouwe Wilhelmina Qelderman weduwe wijlen de hr.
Egbert Ridder, volgens leenprocuratie  voor de heeren Johan
Hendrik  Tobias en Petrus Theodorus Goltz, J. U. D.
en secretarien der stad Zwolle, ds leenmannen op den 1%
November 1742 gepasseert, met het erve en goed Ten
Busch , als boven, benevens een Camp hooi- of weiland, als
boven, zoo als wijlen haar zoon Arent  Joan Ridder daar-
mede op 15 Augustus 1733 beleend ;is geworden Verleden
in tegenwoordigheid van de leenmannen  Rudolff Jordens en
Hendrik Podt J. U. D., bnrgemeeaters en cameraars  der
stad Deventer, 21 November 1742. Onderteekend en be-
zegeld in roode was door J. van- Suchtelen , zoo  als de
volge  brief.

Verliibrief door Silvester Emilius ten Brink, der beiden
rechten* doctor, lid van de gezwooren gemeente der stad
Deventer, griffier van de Iheenen der provincie van Overijssel,
vicaris van de Proebsdie te Deven+&  rentmeester van de
Boedekeriaanen en in deezen als verwalter der Proebsdien
lheenen en hofhoorige goederen van Lebuïnikerke te
Deventer , voor Hendrik Hesselink , ds gevolmagtigde van
Egbert Spaar, ingevolge volmacht van 17 September 1751
te Zwolle gepasseerd , wegens het overlijden van deszelfs
moeije wijlen Wilhelmina Gelderman , weduwe Ridder ,
met het erve ten Busch , en een kamp hooi- of weiland ,
benevens octroy om daarover~temogen  disponeren. Verleden
in tegenwoordigheid van de ‘Iheenmannen  Philips Otto Sloot
en Hendrik van den Dam, Deventer 3 Januari 1752.
Onderteekend en bezegeld door S. E. ten Brink. Het aan;
hangend zegel bestaande uit 2 stukken papier waar tusschen
een ouwel, vertoond een van ter zijde gezien menschen-
hoofd met de schouders uit den ondersohildrand komende.
Aanziende helm ; helmteeken i het hoofd.

Verli jbrief  door Joan Casper  Lemker,  J. U. D., lid ,
vicaris, rentmeester en verwalter (alles als bij S. E. ten Brink),
voor Mr. Paulus Putman,  griffier van de Ridderschap van
de Provincie Overijssel ) als gevolmagtigde van den heer
Rhijnvis Feith, in gevolge lheenmagt voor de heeren Egbert
Vos de Wael en Willem Reinard Joseph Lipperus, bij
gebrek van vasallen  dezer proebsdie , lheenmannen van ‘t
Vorstelijke Stift Essen en den huize Buckhorst, op 27
Februari laatstleden te Zwolle opgerigt , met het erve en-
goed Ten Bussche en een tamp hooiland (alles als boven);
zoo’  als de nu overledene Egbert Spaar daarmede  beleend
was geweest, Verleden in tegenwoordigheid van Johan Eilard:
Borgerinck en Ber : Jan van Ba& als lheenmannen,  Deventer
3 Maart 1782. Onderteekend  en bezegeld in roode was,
door J. C. Lemker. Op het verticaal gestreept schild staat.
een stappend schaap. Aanziende helm , helmteeken : eens
uitkomend schaap tussohen eene vlucht.

E EN KAMP A K K E R M A A L S H O U T.

Acte van verkoop van een oampjen met akkermaalshout bij
het goed van de heer Paasschen over 2 parceelen,  door Jan
Dijk en Evert Gerrits van mevrouw de comparante aangekocht,
en breeder vermeld in de conditien van publieke verkooping
van 25 November 1777 do&& Hougwelgeborene  vrouwe
Marquise  de Louvois ; geborea Vriesen, bij huwelijks con-
tract alhier geexhibeert en get&&eert  door haren Eheheer
de Hooggeboren Heer 31sarq& ;de S&vre  et de Louvois  p
geadsisteerd  in deesen met den rentmeester Hermen  Bou-



meester als momber, aan de heeren hopman Berend Hendrik en Okje Groeneveld, ehelieden, Johannes Hanselaar, burge-
en Dr. Egbert Spaar en erfgenamen. De koopbrief is ge- meester der stad Zwolle, Dr. Paulus Hanselaar, lid van de
passeerd voor Egbert Scriverius, wegens de hoogheid Scholtus gezworen gemeente der stad Zwolle en Maria Voltelen,
van Zwolle en over Zwollercarspel , in tegenwoordigheid ehelieden en Dr. Rudolph Sandberg , de twee eerstgenoemden
van de keurnoten Dr. B. J. van Hattem en Pr. S. van ieder voor $ part eu de drie laatsten te zamen bij renun-
Deventer, en onderteekend en bezegeld door E. Scriverius tiatie en overlating van hun moeder Magdalena Anna Scrive-
een Frederik Ram, gerichtschrijver, ten expressen verzoeke rius , weduwe van wijlen den heer hopman Albertus Hanselaar
van mevrouw de comparante. voor de helft,

Het zegel van Scriverius, in roode was, stelt voor 3 hanen, Het gedeelte door den heer: Rhijnvis Feith verkregen
geplaatst 2 en 1. Aanziende helm ; helmteeken : een haan bestond in : Des overledens buitenplaats genaamd Boswijk
uit het schild. Dat van Ram, in groene was , heeft op het (sic) met alles wat daar bij en aangelegen en door de over-
horizontaal en verticaal gestreept (zwart) schild 2 elkaar ledene in de buurschap Salne bezeten is geweest, bestaande
aanziende ramskoppen en eene lelie, geplaatst 2 en 1 . in een huis of spijker en hof cum anexis, het erve aan de
Aanziende helm, helmteeken : een stappende ram. Hoevenbrugge door de weduwe Sielhuis bemeijerd, enz.,

Mr. Willem Klopman, lid van de gezwooren gemeente de Hummel, de Belke en nog 2 kampen weiland, enz.,
der stad Zwolle, als geconstitueerde van Mr. J. H. Meeuwsen de caterstede bewoond bij Gerrit Gerrits , het erve bemeijerd
en procurator S. van Deventer, beide leden enz. als boven, bij Gerrit Jansen, daaronder begrepen het land in Segdoorn
in deze bij resolutie van schepenen en raad van die stad bij dit erve hoorende, twee morgen ijsselweert met een
op 17 Mei 1793 aangestelde curatoren over Juff. Johanna akker op den Enk, de caterstede bij Willem Remelaar ge-
Henrica Klopman, vermogens volmagt voor Jan Timmerman bruikt en nog verschillende andere perceelen lands.
en Hermanus Heshuis, lheenmannen  respective  van ‘t stift Het huis of de spijker voornoemd is gelegen op het erve
Essen en van de lheenkamer van Vilsteren  , op 15 December ten Busch en dit heeft waarschijnlijk aanleiding gegeven
1793 binnen Zwolle gepasseerd, krijgen op hun verzoek om het geheele landgoed Boschwijk te noemen, daar in
approbatie van den verkoop van de tienden grof en smal het Overijsselsch dialect een boschje neen bussienll  genoemd
over de geheele buurschap Zalne, aan de proebsdie van wordt. Het is voorzien van een toren, op welks windvaantje
Lebuinikerk leenhorig, zooals die door hen, in genoemde een spoor afgebeeld is, volgens mededeeling van den heer
qualiteit , op den 19 Augustus 1793 aan de heeren Arnoldus Oosting , vermoedelijk ontleend aan het wapen der familie
Gelderman en Rhgnvis  Eeith gedaan is en wel speciaal de Ridder.
aan den heer Rhijnvis Feith, de tienden grof en smal over Mr. Rhijnvis Feith heeft het huis vergroot door aan iedere
dat gedeelte van de buurschap Zalne,  welk gemelde heer zijde eene kamer te doen bijbouwen. Na zijn overlijden op
thans in eigendom bezit en onder deze tienden behoort, 8 Februari 1824 is Boschwijk in eigendom overgegaan aan
alsmede over 2% morgen in de zoogenaamde Spijkerskamp zijn zoon Dr. Everard Eisso Christoffel Feith, volgens
waarvan een morgen behoort aan mevrouw de weduwe boedelscheiding in dato 4 Augustus 1824.
Nicolaas van Kempen , geb. Kok, een halve morgen aan Deze heeft de groote zaal , die de geheele lengte van
Dirk Jans, een morgen aan Willem Goossen  Stae (on. den achtergevel besloeg en met een fraai geschilderd be-
duidelijk), alsmede over een morgen aan Jan Dijk toebe- hangsel voorzien was, tot gang en twee kamers laten ver-
hoorende, benevens over ‘t plaatsjen en daartoe behoorende anderen en na zijn overlijden op 5 Januari 1849 heeft
land, waarvan thans eigenaar is Hermanus Herius , zijnde diens zoon Ontko Rhijnvis Feith het in eigendom aanvaard
het overige gedeelte dezer gemelde tiende verkocht aan Mr. ingevolge boedelscheiding van 17 Maart 1851. Na, diens
Arnoldus Gelderman. overlijden is zijn neef Mr. Everhard Oosting , geb. te

H. D. Koch, gemachtigde van Mr. R. Feith volgens Assen 23 Augustus 1844, sedert Mei 1877 rechter bij de
volmacht, in dato 21 December 1793 voor J. Timmerman arrondissements  rechtbank zijner geboorteplaats, er eigenaar
boven genoemd en Salomon van Deventer, leenman van de van geworden ingevolge testamentaire dispositie van 6
leenkamer van Vilsteren, te Zwolle gepasseerd, krijgt in Maart 1879.
gevolge zijn daartoe gedaan verzoek vergunning dat dit leen J. C. VAN DER MUET.EN.
in 2 bijzondere leenen gesplitst wordt en dat bij met zoo-
danig gedeelte beleend wordt, als de constituant op 1 9
Augustus 1793 van de curatoren van Juffr. J.ohanna Henrica

Grafierk te Oosterbeek.

Klopman  heeft aangekocht en zooals haar gemagtigde de Aan een der ingangen van de kerk te Oosterbeek in
heer Putman daarmede ten haren behoeve op 26 September Gelderland, ligt een grafzerk waarop men leest :
1783 met deze geheele tiende beleend geweest is. Anno 1612 den 17 Mert sterft Jan Schuilinck.

Deze acte is verleden in tegenwoordigheid van Harmen Anno 1605 de 27 November sterf Marrij Orrinck , sin
Hansen  en Hendrik ten Have, Deventer 22 December 1793 huysfrou.
en is onderteekend en bezegeld in roode was door A. J. Wapen gedeeld: 1. doorsneden : a. drie klaverbladen,
van Suchtelen. 6. een schepenmerkteeken ; 2. drìe linkerschuinbalken..

Al de boven beschreven zegels zijn met pergamenten Helmteeken: drie bladeren.
staarten aan de acten verbonden en de er op voorkomende
helmen voorzien van een wrong en dekkleeden.

F. C.

Na het overlijden van Dr. Egbert Spaar is zijne na-
latenschap, volgens boedelscheiding in dato Zwolle 3 No-

3R Kwartieren van den eersten graaf van Wassenaer.

vember 1781, onder zijne testamentaire erfgenamen ver- Jonkheer Jacob, des Heiligen Roomschen Rijks Grave
deeld,  te weten: Dr. Arnoldus  Gelderman, burgemeester der van Wassenaer , baanderheer van Wassenaer , heer van Obdam,
stad Zwolle en Anolda Aleida Thomassen a Thuessink , Hensbroek , Wogmeer, Spierdijk, Zuidwijk, enz., overleden
ehelieden, Mr. Rhijnvis Feith, convoymeester der stad Zwolle 24 Mei 1714, ridder der orde van den Olifant, besohreven
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ín de ridderschap van Holland en West-Friesland 1666,
generaal van de ruiterij der Vereenigde Nederlanden, gon-
verneur  van ‘s-Hertogenbosch en deszelfs onderhoorige forten,
hoogheemraad van Rijnland 1680, meesterknaap van Holland
1682, curator van de hoogeschool te Leiden, ambassadeur
bij de Koningen van Polen en Pruissen  en andere hoven
1710, ook beschreven onder de Stenden  van het land van
Bentheim, werd door den Keurvorst van den Paltz tot graaf
verheven. Hij huwde in 1676 met Jonkv. Adriana  Sophia
van Raesfeld, vrouwe van Lage en Twickelo, overleden 1694,
dochter van Jonker Adolph Henrik van Raesfeld en van
Jonkvr. Amedea van Flodorp.

Zijne 32 kwartieren zijn:
van Wassenaer. van Renesse van der Aa.
van Ra&lenrode  van der Ba. van Arnhem.
Hoxwier. van Renesse van Wulven.
van der Laen. van Stepraedt.
van Liere. van Arnhem.
Borgneval. van Honnepel.
van Holdings. van der Haer.
de Heuyter. van Gelre.
van Noordwijk. van der Ba.
Kerreman. van Bemmel.
Dekema. van Bronckhorst.
van der Poel. Borre van Dornick.
Noris. van Bemmel.
Ittre. van Goor.
van Camminga. van der Burch.
van Diepenhorst. Schenck  van Nijdeggen.

M. A. v. R. v. D. K,

De 32 kwartieren van 6. van Oordt.
Gregorius van Oor&, geboren te Rotterdam 19 Septem-

ber 1810, overleden 20 April 1877, gehuwd te Keulen
18 Juni 1838 met, Josephine Wernera Huberta  Marcella
des H. R, R. gravin von Bylandt, geboren te Keulen 18 Juni
1820, overleden te Rotterdam 20 Februari 1849.

Zijne 32 kwartieren zijn:
van Oordt. Gobius.
Gobius. du Sart.
van Charante. van Malsen.
van Malsen. Vos.
Evertsen. Heynen.
Heynen. au Sart.
van Westrhenen. van Heyningen.
van Heyningen . de Ruever.
Keppel. B r u e s e r s .
Bruesers. de la Tour.
van Campen. van der Vliet.
van der Vliet. Zijpema.
van Thoor. van Nes van Krayestein.
van Nes van Krayestein. Brugman.
Cregel. Titsingh.
Titsingh. van Benthem.

VU 0.

Kwartieren van P. T. Bogaard, diens echtgenoot
Maria Leopoldina Catharina Dijckmeester,  en die

van hanne kinderen.
Hr. Vincent Cornelis  Bogaard, zoon van Mr. Jan Jacob,

fr. te Dordrecht 13 Juni 1797 Johanna Jacoba  Gerardina
Beelaerts, dochter van Mr. Pieter, Vrijheer van Blokland.

De 16 kwartieren hunner kinderen zijn:
Bogaard. Beelaerts van Blokland.
le Kanter. van Beeftingh.
Balkenende. Brandwijk van Blokland.
Boom. Sautijn.
Vermeulen. Mesdag.
Hollaer. van der Dussen.
van der Speck. Op de Camp.
Lambrechtsen. Dubbeldecop.

Paulus Theodorus Bogaard, zoon uit vodrnoemd huwe-
lijk: tr. 30 November 1849 Maria Leopoldina Catharina
Dijckmeester , dochter van Mr. Johannes.

De 16 kwartieren hunner kinderen zijn:
Bogaard. Dijckmeester.
Beelaerts v. Blokland. van Hasselt.
de Kanter. van Suohtelen.
van Reeftingh. van Oyen.
Balkenende. van Altena.
Brandwiik  v. Blokla(nd. In de Betouw.

”

Boom.
Sautijn.

Leeuwarden.

Onder de rubriek

de Vos.
de Hoogh.

P. T. BOQAARD.

Begrafenissen.
//Begrafenis, enz.fl heeft wijlen de heer

J. C. Hooykaas in zijn belangrjk  werk ,fRepertorium op de
Koloaiale &ìtteratwr~~, ter perse bezorgd door dr. W. N.
du Rieu, Amsterdam, P. N. van Kampen en Zoon 1877,
eenige bijzonderheden medegedeeld, welke , aangezien dat
werk niet algemeen bekend en ook niet gemakkelijk
te bekomen is, in dit maandblad wel eene plaats mogen
innemen. Ze worden aangetroffen op blz. 335-337 van
het le deel.

nRelaas  van de laatste eerbewijzen en statie, met welke
het lijk van wijlen C. Bezuyer, directeur der 0. 1. C. in
Guzeratte , Hindoestan, mitsgaders gezant aan het Hof van
den grooten Mogol, op 20 October 1710 in Surath ter
aarde is besteld.,+  Palentzrjn.  IV. St. 11. 2 8 0 .

Lijkstatie, op 18 Junij 1723, van wijlen J. A. Rumpf,
gouverneur va/n
st. 1. 3 5 9 .

Ceilon enz., te Colombo Vazen+.  V.

Tekst van het ceremonieel der lijkstatie, gehouden op
19 Junij 1723, ter gelegenheid van de plegtige begrafenis
van J. A. Rumphff, gouverneur van Ceylon, enz. Eur.
Merczmks.  XXXV.  1714. 11. 95.

Beschrijving van de lijkstatie van wijlen den opperkoop-
man en Dessaur van de Colombose landen, R. Cramer, op
23 October 1760 te Colombo overleden. ïl&aa&el. Ned.
.&rez&s  X. 1761. 209.

Beschrijving van de //bijna vorstelijke statie, waarmede
het lijk van den gouverneur en directeur van Ceilon, L. J.
van Eek, op 5 April 1765,
N. NederZ.  Jaar& I. 1766. 4 8 8 .

te Colombo is begraven.//

Ceremonieel der lijkstatie gehouden den 10 Februarij
1785, ter gelegenheid van de plegtige begravenis van
1. W. Falck, gouverneur en directeur van het eiland
Ceylon, enz. Maandel. iVèo?.  Mereurizcs.  LIX. 1785. 126.

(1 Extract  uyt ‘t verbael  van India, noopens de staetelijke
begravinge van P. Lucassen zaliger//  21 en 22 Maart 1630
Medegedeeld door P. A. Leupe. Zeeland, 1855. 51.

Ceremonieel gevolgd bij de #Lijkstatie  van den gouverneur-
generaal K. Speelman, 15 Januarij  1684~. F’aZentz@  IV.



1. 311. - Idem van den gouverneur-generaal 8. van
Riebeek. 20 Nov. 1713. Ald. 1. 344.

Beschrijving der lijkstatie  van den gouverneur-generaal
van N. Indië M. de Haan, op 4 Junij 1729. Eur. Mer-
cecrius  XLI. 1730. 1. 45.

Ceremoniën ter plegtiger uitvaart van G. W. van Imhoff,
gouverneur-generaal van N. Indie  op 5 Nov. 1750. Eur.
Mercwri~~.  LXII. 1751. 11. 4.

Beschrijving van de ,,luisterrijker  staatsie, waarmede het
lijk van den gouverneur-generaal J. Mossel, op 19 Mei
1761, is begraven. NederZ.  Jaar&  XVI. 1762. 1. 461. -
Idem met afbeelding. Maandel. Ned  Mercurizls.  XIIL
1762. 38.

Beschrijving van de lijkstatie te Batavia op 1 Julij 1761,
van wijlen den extraordinaris raad van N. 1. 8. de Nijs.
MaandeZ.  Ned. Mercwrim.  XII. 1762. 130.

#Plan van de plegtige uitvaert van den gouverneur-
generaal van Ned. Indie//  J. van Riemsdijk, op 7 October
1777; en volgens de schikking eener daartoe benoemde com-
missie, overeenkomstig de uitdrukkelijke begeerte van den
overledene. N. Nedeerl.  Jaar&  X111. 1778. 1. 296.

Bijzonderheden nopens de plegtigheden bij het begraven
te Batavia van V. J. Blondeel, geëligeerd raad extraordinaris
van Ned. Indië op 20 Januarii 1781. Maand&. Ned. Mer-
cwius. LIII. 1782.  38.

Beschrijving van de begravenis op 20 Januarij 1781 te
Batavia van V. J. Blondeel, benoemd voorzitter van den
raad van justitie te Batavia. N. NederZ.  Jaah.  XVII. 1782.
2. 1284.

Wijze van begraven te Batavia van vrouwe C. Tobtson,
gemalin  van den raad extraordin. D. J. Smith , op 25 April
1781. N. Ned. Jaar&. XVII.  1782. 2. 1286. - Idem
van de gemalinne van den raad extraordinaris 5. C. M.
Rademacher, op 26 Dec. 1781. AZcZ.  1304.

Overbrenging te Batavia van het lijk van A. W. Feith,
opperkoopman  en opperhoofd van den Japanschen handel,
Jumj 1782. N. NederZ.  Jaar& XVIII. 1783. 3. 2015.

Wijze van begraven te Batavia op 9 Jnlij 1782 van
vrouwe S. M. van Oor&,  gemalinne van H. Breton. N.
NederZ.  JaarO.  XV111.  1783. 3. 2016. -Idem van vrouwe
C. L. Gallas,  gemalin van D. J. Smith, extraordin. raad
van Indië op 17 Aug. 1782. AZd. 2018. -- Idem van
vrouwe J. W. Bake, gemalinne van den raad ordinnair J.
Vos, op 25 Sept .  1782.  AZd. XlX,  1784 1. 1175. -
Idem van vrouwe A. M. Franchimont, gemalinne van den
raad extraordin. J. H. Pook, op 8 Maart 1783. AZd.  1183. -
Idem van vrouwe C. van Doorn, douarière wijlen J. A .
Meyer, op 6 Febr. 1784 N. NederZ. Jaar& XIX. 1784.
2. 1813. Maandel.  Ned. Mercurius. LVII. 1784. 209. -
Idem van vrouwe A. S. Westpalm, douairière van wijlen
den gouverneur-generaal R. de Klerk, op 1 Januari 1786.
N. NederZ.  Jaarb. XXI. 1786. 2. 1655. - Idem van 5.
Vermeulen, raad extraordinair van Ned. Indië, op 26 Dec.
1787. AZd. XXlV.  1789. 1. 438.

Extract uit de daagelijkze aanteekeninge gehouden ten
kasteele Rotterdam, op Makassar, in de maand September
den 10, 11 en 12 des jaars 1701. Inhoudende het gevolgd
ceremonieel bij de begravenis van C. van Sijpesteyn, huis-
vrouw van den gouverneur C. Beernink. Talent@ III.
st. 11. 191.

Extract uit het Ambonsch dagregister, betreffende het
ceremonieel van begravenisse van Juffrouw de Haas, huis-
vrouw van den raad extraordinaris D. de Haas, 11 Julij
Y689. FaZe&@ II. 2 St. 249.
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Bijzonderheden nopens het rouwbedrijf en de Ijstaatsie
en eerbewyzingenll by de teraardebestelling op 17 Augustus
1771 van Rijk Tulbach I gouverneur van de Caep de Qoede
Hoop. N. NederZ.  Jaarb. VIII. 1773. 1. 370.

Berigt nopens de ter aarde bestelling van P. van Rheede
van Oudshoorn tot Nederhorst, benoemd gouverneur van
de Kaap de Goede Hoop, op 12 April 1773 aldaar. N,
NederZ. Jaarb. VIII. 1773. 2. 860 64. - Beschrijving
der plegtigheden bij het aan land brengen en ter aarde
bestellen, aan de Kaap de Goede Hoop van wijlen P. van
Rheede van Oudshoorn tot Nederhorst, geëligeerd gouverneur
van de Caap, 12- 17 April 1773. Met afbeelding. MaartcZeZ.
Ned. Mercwiw  XXXV.  1773. 2. 32.

M. 8. v. R. v. D. K.

Het wapen der familiën  de Vos van Steenwijk
en Biddingh.

In het Handboek der Wapenkunde door J. B. Rietstap,
wordt op blz. 54 melding gemaakt van eene overlevering,
dat de adellijke familie de Vos van Steenwijk en het niet
adellik geslacht Hiddingh , beiden uit Drenthe, in de
XVIIIe eeuw een proces gevoerd hebben, omdat zij het-
zelfde wapen gebruikten. Het geding, door de eerstgenoemde
familie ingesteld, zou met een niet-ontvankelijk verklaring
afgeloopen zijn, waarop de beide geslachten het wapen,
dat tot den twist aanleiding gegeven had, onveranderd zijn
blijven voeren.

Ten opzichte van het wapen dezer familiën vond ik
indertijd in een ouden bijbel een aanteekening  , gemaakt
door iemand, die aan het geslacht Hiddingh verwant was.
Deze persoon was Mr. Nicolaas Oosting , geb. te Meppel
29 December 1678 , ‘s morgens omtrent 9 uur, gedoopt
denzelfden dag door Ds. Pontanus  en werd genaamd naar
zijn vaders vader (Aanteekening van zijn vader Mr. Roe-
lof Oosting Haak van Anna Oostinch, in gemelden bijbel),
Hij st. op den huize den Hoff bij Yhorst (Drenthe) 9
Juni 1748 omtrent 9 uur in den morgen en is begraven in
de kerk te Yhorst. Tr. 1” te Sleen in December 1709,
volgens huwelqksche  voorwaarden van 3 November, met
Johanna Huysingh , j. dr. van Wachtum. Tr. 2” te Yhorst
28 November 1723 met Grietje Hidding,  van Wachtum,
weduwe van Hendrik Carst Huising , tot Gieten. Zij st.
6 Juli 1730 en is begraven in de kerk te Yhorst, zoo
als haar man aanteekent: nin een nieuw gekofd dubbeld
nerf-graf , ten zuiden de grafplaats van den Hoff met het
nwapen  van drie kuikens (l), onder het wapen van de Vos-
//sen , achter den ingankdeur ,
nde Hiddingen ,

zijnde hetzelve wapen van
een zeer oude familij in de Landschap

,,Drenthe,  waar op ik (n.1.  Mr. Nicolaas Oosting voornoemd)
/dit navolgende Grafschrift hebbe gemaakt :

,,Margarita  Hiddingii
n Wachtensis Urentina

#secunda  vice Nicolao Oostingio nupte in quanto parte cum
,,%olo trigesimo octavo aetatis anno pie obiit , in predio
nmeo den Hoff appelobato , die sixti Julij 1730.”

Hoe nu deze wapens, dat der Vossen (vermoedelijk de
Vos van Steenwijk) en dat met de kuikens, er ,uit zien
ben ik niet te weten kunnen komen, daar het aan ons mede-
lid H. J. Oosting gebleken is , bij een bezoek te Yhorst,

(1) Volgens mededeeling van om medelid J. B. Rietstap bèataat  dat wapen
van &7Xà~gh  uit esn zilveren wela  waarin Ge rooae rnerZelM, 2 en 1.
Die merletten  kunnen naar haar vorm aan ieder, die zich niet met wapen-
kunde heeft bezig gehouden, als kuikens toeschijnen.
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dat ze verborgen waren achter eene bank en deze niet kon weg-
_ enomen
f

worden , zoodat een onderzoek daar naar eerst zal
unnen ingesteld worden , als deze belemmering eens zal

weggenomen zijn.
Behalve de hierboven genoemde familisn  zijn er nog

andere , die ook gelijke wapens voeren doch die, zoo ver
ik weet, daar,over  nooit een proces gevoerd hebben, bijv.
de familiën van Haersolte en Mulert , wier wapens geheel
en al aan elkaar gelijk zijn, hoewel zij niet stamverwant
zijn , daar de eerstgenoemde oorspronkelijk uit Overijssel
en de andere uit Vlaanderen is, zoo als men heeft kun-
nen zien op de genealogie Mulert , No. 25í’7  van den
Catalogus cZeer  GescFYied~~lzd~ge-Over~sselsc7ce  tentoonstellilzg  ,
ingezonden , niet door denzelfde, maar door den inzender
van No. 2572.

Ook de familiën de Heyer en van Heukelom , voeren
dezelfde figuren in hun wapenschild, zooals  men kan zien

den kwartierstaat van Mr. Leonard de Beyer van
gulsen in de Genealogische kwartierstaten van Ne&rland-
sche Gekachten.

J. C. VAN DER MUETJX.

Nog iets over naamsverandering.
Naar men verneemt is door Burgemeester en Wethou”

ders der gemeente Axel het volgende schrijven verzonden
aan den Commissaris des Konings in de provincie Zeeland.

.Uit Uwe Circulaire van 22 September jl. ontwarende!
dat de tegenwoordige Minister van Binnenlandsche Zaken
prijs stelt op het behoud van oude monumenten, vermeenen
wij te mogen aannemen, dat die Departement-chef evenzeel
de wenschelijkheid gevoelt van het behoud van plaatsnamen
in den vorm, waarin ze door het verloop der eeuwen tol
ons zijn gekomen.

Wij hebben daarom de eer U te verzoeken, om bij ge-
zegden Minister wel te willen aandringen op het nemer
van maatregelen tot behoud van den alouden naam Axel,
die naar aanleiding eener  door den vorigen Minister van
Waterstaat, Handel en Nijverheid genomen beschikking,
waarbij voor een aantal plaatsnamen eene bepaalde spelling
is voorgeschreven, meer en meer door den tot dusver on-
bekenden naam Aksel  dreigt verdrongen te worden.

Wij achten ons tot dit verzoek nog des te meer ge-
drongen, omdat de bedoelde beschikking, die natuurlijk
slechts voor de tot een Departement behoorende takken
van dienst geldt, eene unzes  inziens zeer ongewenschte ver-
warring brengt in het gebruik van een naam, omtrent welks
spelling, voor zooveel ons bekend, tot dusver sedeert  eeuwen
geen verschil heeft bestaan//.

Als bijdrage tot dit onderwerp diene nog, dat in een
dezer dagen van het departement van Waterstaat. Handel
en Nijverheid uitgegaan spoorweg-wetsontwerp sprake is van
een gemeente Reede, terwijl te gelijker  tijd de Minister
van Financiën in zijn belasting-voorstellen melding maakt
van Rheden.  Bovendien, dat de burgemeester van ZzcQ&en
indertijd geïnterpelleerd werd, ómdat in eene oproeping
van sollicitanten Zutfen  had gestaan.

Hoewel reeds in vele couranten en ook in het vorig
maandblad N”. 8 er op gewezen werd, dat het geheel ver-
keerd is, dat de voorzetsels van, van Roer,  van delz, le,
la, du, e n z . , die aan familienamen voorafgaan, met een
hoofdletter geschreven worden, gaat men toch voort hier-
tegen te zondigen. - Eigennamen moeten onveranderd in
hun geheel blijven.

In de verslagen van de 2e Kamer ,- zoo  juist verschenen,
komt voor:

Onteigening voor den Zocaalporweg winterwijk-Zevenaar.
#Nadrukkelijk kwam men op tegen de spelling van

plaatsnamen op andere wijze dan waaronder zij sedert
1815  en in verschillende organieke wetten bekend zijn
(bv. Deutichem en Doetinchem) ; vooral moest men dit
af keuren, omdat deze dikwijls zeer gillekeurige  afwijkin-
gen nagenoeg uitsluitend voorkomen in de stukken,
ui.$gaande  van het Ministerie van Waterstaat, enz. ; indien
deze spelling veranderd moet worden, dan behoort zulks
te geschieden bij afzonderlijke wet.”

A. A. V. v. 0.

aeboorten,  hawelijken  en ster&evallen  in adelliike-
en aanzienlijke ge&tchten.

JULI 1883.
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N., dochter van J. A. Stoep en van G. A. N. van Sti-
priaan Luiscius, te Strijen.
N., zoon van Mr. Alexander Joliannes Dijckmeester en
van zijn 28 vrouw E. G. H. Dumbar  , te Deventer.
Cathaiina  Rica, dochter van Mr. Benjamin Marius
VlielanderHeinen  VanCatharinaRicaGeertruidaCouperus,
te ‘s-Gravenhage.
N., zoon van Mr. Jan Fresemann Viëtor en van Jacoba
Roberta Tulleken, te Rotterdam,
Johan Jacobus, zoon van Dr. Antanie Christiaan Herman
Elisa van Riemsdijk en van Trijntje Wijtema, te Doesburg.
Jacques  Pabrice Herman,  zoon van Jhr. Willem François
Clifford  Kocq van Breugel en van Wibbina Clara Roelofs,
te Nieuwediep.
N., zoon van Jhr. Onno Joost Sickinghe en van Anna
Ignatia Nepveu tot Ameide, te Davos a. Platz.
N., dochter van Mr. Donato Leonardo Salvatore ridder
Tugini en van Agneta Leopoldina Jacoba barones
d’Ablaing van Giessenburg, te ‘Berlijn.
Maria Johanna, dochter van Herman  de Kruyff en van
Clasina Heynis, te Delfshaven.
N., dochter van N. Haitsma Mulier  en van A. Thoden van
Velzen, te Oldeboorn.
N., zoon van Jhr. Mr. Witius Hendrik de Savornin
Lohman en van Hildegonda Christina Wilhelmina Cau,
te Groningen.
N., dochter van Dr. Frans van Gheel Gildemeester,
predikant, en van Catharina Quirina  van Gheel Gilde-
meester, te Dalfsen.
N., dochter van Jan Floris Hendrik Boonacker en van
Jonkv. Agneta Louisa  Bloys van Treslong, te Utrecht.
Francina Abellina , dochter van Gerardus Hendricus
Kakebeke en van Paulina Hendrica Fransen van de
Putte, te Goes.
N., dochter van Vincent Cornelis Dijckmeester en van
Caroline Maria Susanna Lans, te Amsterdam.
N., zoon van Jhr. Mr. Pieter van Foreest en van Catharina
Louise Momma,  te Heilo.
N., zoon van Mr. Dirk Rijnhard Bernard baron van
Lijnden en van Jonkv. Wendela  Catharina Maria Boreel,
te Arnhem.
N., zoon van Jhr. Mr. François van Panhuys en van
Anna Hermanna  Modderman, te Zwolle.
N., zoon van C. M. de Jong van Rodenburgh en
van A. W. 8. J. barones van Westerholt, huize Vij-
verhof  te Loenen a/d yecht.
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12.
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N, zoon van Dr. Jacobus Baart de la Paille en van
G. S. Tresling, te Leeuwarden.
Emma Constante  Louise, dochter van Henri graaf della
Croce di Djola, buitengewoon gezant en gevolmagtigd
minister van Italie, en van Elisabeth markiezin Scarampi
de Prunei, te ‘s-Gravenhage.
Dood geb. zoon van Mr. Cornelis baron de Vos van
Steenwijk en van J. A. E. van Nes van Meerkerk,
te Voorwijk (gemeente de Wijk).
N., dochter van Jhr. Theodore Anne Gare1  de Geer en
van Jonkv. Antoinetta Frederica Engelen van Pijlsweert,
te Amsterdam.
N., zoon van Hendrik Anthony de Vos van Nederveen
Cappel  en van Antoinetta Cornelia Josephine Beyerinck,
te Oosterhout.
N., zoon van N. Rombach en van Rudolphine M. L. van
Vollenhoven, te Rotterdam.
N., zoon van Jhr. Mr. Johan Cornelis Marius van Riems-
dijk en van Jonkv. Cecile Cornelie de Koek, te Utrecht

Agatha Lamina  Geertruida Bartha,  dochter van J-hr,
Willem Frederik George Lodewijk Sickinghe en van zijn
2e vrouw Geertruida Agatha Johanna van der Chijs
te ‘s-Gravenhage.
N., zoon van Mr. W. K. S. van der Mandele en var
P. C. Engelbrecht, te Delft.

HUWELIJKEN,

Jacques Félix Gérard Godin, oud 27 jaar, geb. tr
Solak(Oost-Indië) , zoon van Willem Frederik en va1
Catharina Francina Maria Louisa Intvelt, met Elisa.
beth Laurentia Maria Louisa Lach de B&re,  oud
19 jaar, geb. te Prinsenhage , dochter van Cipriaan
en van Johanna Jenetta Voile, te ‘s-Gravenhage.
J. N. E. M. Schmitz, gepens. kapitein van het
Pruissisch leger , met Jonkv. M. de Beaufort , t e
Amsterdam.
Mr. L. H, N. F. M. Bosch ridder van Rosenthal,
met Jonkv. R. G. G. van Holthe , te Amersfoort.
Jhr. Paul Ocker Hendrik Gevaerts van Simons-
haven, geb. te Batavia 2 November 1827, hof-
maarschalk van wijlen H. M. Koningin Sophia der
Nederlanden, lid van den gemeenteraad te ‘s-Gravenhage,
zoon van Jhr. Mr. Ocker en van Elisabeth Boonen,
weduwnaar van Johanna Maria van Dijk, met Jonkv.
Margaretha Catharina Gevers Deynoot, geb. te ‘s-Gra-
v e n h a g e  ,  dochtor v.an Jhr .  Mr.  François Gerard
Abraham en van Margaretha Jacoba  gravin van Lim-
burg Stirum , te ‘s-Gravenhage.
Daniel Eliza Siegenbeek van Heukelom, weduwnaar van
Agatha Pijns.ppel , met Anna Jacoba  Mees, geb. te
Rotterdam 1 Mei 1847,  dochter van Rudolf en van
zijn le vrouw Clasina Catharina Mees, te Rotterdam.
J. F. Sauerbier, met Louisa Mathilde Frederique
Arntzenius, geb. te Delft 6 April 1861 , dochter van
Mr. Robert Hendrik en zijn 28 vrouw Louise Plate,
te ‘s-Gravenhage.
Dr. Frans Delhez, geb. te Dordrecht, arts aldaar, zoon
van Joseph A. en van Cornelia Francina Stoop, met Dina
Maria Oort, geb. te Sandpoort 12 Oct. 1861, dochter
van den hoogleeraar Dr. Hendrik Oort en van E. Wil-
helmina de Goeje, te Leiden.
B. A. Carbasius, ambtenaar bij den waarborg te
Arnhem, zoon, van Mevr. de Wed. Carbasins, geb.
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Meemeling, met M. C. C. van der Kop, dochter
van C. W. en van F. C. Vreede,  te Schoonhoven.
Dr. J. C. C. Loman, zoon van A. D. en van N.
Kerkhoven, met L. M. van Vloten, dochter van P.
A. R. en van W. 8. J. Conrad, te Amsterdam.
0. Verhagen, met Johanna Philippina Reepmaker
van Belle , geb. te ‘s-Hertogenbosch 2 Juli 1855,
dochter van Jan Christiaan Matheus  Willem en van Anna
Henriette  Wilhelmina Roosenburg, te ‘s-Hertogenbosch.
H. F. J. Nolthenius, met J. E. A. Mertens, te de Bildt.
Dr. Willem Caland, zoon van Pieter en van Jonkv.
Helena Carolina de Jonge, met J. E. van Hettinga
Tromp, te Leiden.
Jhr. Guillaume Jean Théodore Stratenns, geb. te
Hannover 1 Maart 1858, zoon van baron Mr. Antoine
Jean Lucas en van Susetta Otheline Constante  barones
van der Duyn, met Emmerika Catharina Sebilla van
Wickevoort Crommelin,  geb. te Haarlem 11 Maart
1859, dochter van Eduard en van Maria Henrietta
Cornelia Celina Storm de Grave, te ‘s-Gravenhage.
Jan l$lias  baron van Hardenbroek van Lockhorst, geb.
te Leusden 15 Januari 1859,  zoon van baron Mr.
Ernest,  met A. E. Meder, huize Blikkenburg te Zeist.
George H. Earle , met S. C. E. barones van Reede
tot ter Aa. te Amsterdam.
Jhr. Jan Gare1  van Gheel Röell, geb. te Utrecht
28 Nov. 1815,  oud-kolonel der artillerie, zoon van
Jhr. Jan Carel Andries en van Margareta Nepveu, met
Paulina Petronella Jacoba Wisdom, geb. te ‘s-Gra-
venhage, dochter van Pieter en vàn Jeanne Cornelie
Francliimon , te ‘s-Gravenhage.
Otto baron van Wassenaer, met Jonkv. Anna Ernestine
Martini, huize den Dam te Gorssel.
Nicolaas Hendrik Braakenburg , met Clara  Johanpa_
Koen, te Haarlem.
Mr. Antonius Franciscus Adolphus Leesberg, geb. te
‘s-Gravenhage 22 November 1848, zoon van Mr.
Joannes Franciscus Aloysius en van Adriana Oomen,
met Antoinetta Cornelia Maria de Charro, geb. te
‘s-Gravenhage 9 September 1850, dochter van Frederik
Nicolaas en van Theresia Johanna Antonia  Faes, te
‘s-Gravechage.

STERFGEVALLEN.

Elise Jeanne van Rijckevorsel , oud bijna 64 jaar, te
Rotterdam.
Bruno Evert, oud 9 maanden, zoon van Dr. B. E.
Scheltema en van E. J. A. ten Cate Huender, te
Delft.
Jongste kind, oud 5 weken, van J. W. Bergansius en
van H. L. Iv& van Berckel, te Zwolle.
Jacques George Alexandre Qhantepie de la Saussaye,
geb. te ‘s-Gravenhage , zoon van Jacques Renaud Sa-
lomon en van Amelie Charlotte de Chalmot, gehuwd
met Johanna Köhler, te ‘s-Gravenhage.
Jhr. Julius Johannes Alexander Wesselman van Hel-
mond, geb. te Helmond 21 Januari 1861.,.  zoon van-
Jhr. Mr. Pieter Adriaan en van Jonkv. Emdla  Suzanna
Maria de Beaufort, op Trompenberg , te Hilversum.
Jan Willem Lodewijk baron van Boetzelaer, geb. te
‘s-Gravenhage 28 Oct. 1819, zoon van baron Coenraad
Carel Vincent, heer van Dubbeldam en van zijn 28
vrouw Theodora Cornelia Elsabée van Voorst, te
Amersfoort.
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Cornelis Wernard van Voorst van Beest. oud 10 md..
zoon van C. W. E. en van Jonkv. J. M. Strick van
Linschoten  , huize Herteveld te Maarssen.
Catharina Octavia IJssel de Schepper, geb. te Deventer
23 Maart 1841, dochter van Wolter Jacob en van
Susanna Maria Petronella Teding  van Berkbout, gehuwd
te  Deven te r  18  Janua r i  1866  me t  Godart Jan
baron van Hardenbroek van Ammerstol, te Haarlem.
Lambertus Gerrit August Zeverijn, zoon van Sako
Bijl en van Christina Wilhelmina van Oordt,  te
Amsterdam.
Friedrich Wilhelm Leonard Freiherr von Massenbach,
geb. te Friedland in Oost-Pruissen 6 November 1835,
Rechtsritter der Johanniterorde , landraad te Homburg
a/d Höhe  , zoon van Freiherr Heinrich en van Wil-
helmine Gemmenich, gehuwd te Breda 20 Mei 1865 met
Maria Cornelia barones Forstner van Dambenoy, te Aken.
Jhr. Nanning  Petrus Trip, geb. te ‘s-Gravenhage
29 Januari 1881, zoon van Jhr. Mr. Scato Laman
Trip en van Jkv. Cornelia Mathilde van Foreest , t e
Wijk aan Zee.
Johanna Maria van Leeuwen Boomkamp, oud 19 j., dochter
van Willem Diederik, pred.  te Westervoort, en van Jo-
hanna Maria Moll,  te Utrecht.
Jhr. Carel Joost de Casembroot,  geb. te Soerakarta
28 April 1848, zoon van Jhr. Carel Joost de Casem-
broot , gehuwd te San Francisco 2 April 1877 met
Maria Dolores Ramos,  te San-Blas (Mexico).
Margaretha Gijsberta Macquelijn,  geb. te Delft 16 Aug.
1813, dochter van Michiel Jacobus en van Petronella
Jacoba van Egmond, weduwe van Mr. Cornelis de
Witt Hamer, te Goes.
Christina Sara Leonarda de Waldkirch,  oud 73 jaar,
(zie blz. 46, 2e kolom), te Arnhem.
Lodewijk Evert baron van Heeckeren, heer van
Enghuizen, Beverweerd en Odijk,  geb. te Brussel 8
Maart 1830, lid der ridderschap van Gelderland, oud-
kamerheer van wijlen H. M. Koningin Sophia, gehuwd
te ‘s-Gravenhage 15 Mei 1855 met Francina Christina
Henriette Marie barones van Heeckeren , geb. te
‘s-Hertogenbosch 19 September 1826 st. te Pau
(Frankrijk) 24 Februari 1861, zoon van baron Hen-
drik Jacob Carel Johan en van Elisabeth Hope, huize
Meer-en-Berg te Bloemendaal.
Jkv. Marie Madelaine Graafland, geb. te Amster-
dam 1 Maart 1868, dochter van Jhr. Joan Karel
(overleden te Amsterdam 5 September 1872) en van
Maria Timmermans , te Amsterdam.
Mr. Adriaan Elisa van Hengst, geb. te Utrecht 9
December 1812, gehuwd te Utrecht 18 Mei 1837
met Henriette Bregje Geraldina Isabella Louise barones
Taets van Amerongen , geb. te de Bildt 15 Februari
1815, st. te Utrecht 28 Februari 1840, te Utrecht.
R. H. Schomerus, oud  43 jaar, gewezen adsistent-
resident van Groot-Atjeh , weduwnaar van H. A. C.
Storm van ‘s Gravesande, te Rotterdam.
Stephania Boellaard, geb. te Roermond 26 Mei 1883,
dochter van Edmond en van Pauline Helena barones
van Randwijck , te Roermond.
W. de Bruine, P.Jzoon,  oud  51 jaar, gehuwd met
N. Ploos van Amstel, te Amsterdam.
Margaretha Jacoba Kruimel., geb. te Amsterdam 23
Februari 1881,  dochter van Cornelis Johannes GMz.
en van Rebecca Bernardina van der Meer de Wijs, te
Amsterdam.
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Francis Martha Hodgson, oud 73 jaar, weduwe van
Petrus Cornelis baron Nahuys, huize ‘s-Heeren-Loo te
Ermelo.
Guillaume Frederic  Constant Rose, geb. te Luik 26
April 1830, oud-officier der marine, oud lid van den
gemeenteraad te ‘s-Gravenhage, zoon van Willem
Nicolaas en van Jonkv. Johanna Maria van Alphen,
gehuwd met Maria Sophia Wilhelmina van Riemsdijk,
op Villa Elise bij Scheveningen.
Wilhelmine W. Polijn Buchner, oud 38 jaar, gehuwd
met Montauban van Swijndrecht, te Kralingen.
Helena Louise barones Sloet van Warmelo, geb. te
Zutphen 3 Maart 1830, dochter van baron Carel en
van Charlotte barones van Heerdt, gehuwd te ‘s-Gra-
venhage 18 Maart 1870 met Antonius van Rhijn, te
Utrecht.
Johan Abraham Anne Christiaan  ridder van Rappard,
geb. te Arnhem 27 Juli 1796, gepensionneerd  kolonel
der genie, ridder der orde van den Nederl. Leeuw,
commandeur der Luxemburgsche  orde van de Eiken-
kroon, door de stad Naarden vereerd met een eere-
degen, zoon van Mr. Hendrik Anton en van Johanna
Benjamina van Thije Hannes, gehuwd te Laren 21
Mei 1824, met Isabella Sophia van Löben Sels, geb.
bij Zutphen 23 Maart 1804, st. op den huize Veld-
horst 24 Januari 1858, dochter van Mr. Jan Care1
Jacob en van Jacqueline de Malapert, huize Veld-
horst te Laren.
Zoon, geb. te Utrecht 29 Juli 1883, van Jhr. Mr.
Johan Cornelis Marius van Riemsdijk  en van Jonkv.
Cecile Cornelia de Kock, te Utrecht.

Eene vraag aan Genealogen.

Bij het herhaald naslaan van het “Armorial  Général/l van
den heer J. B. Rietstap, heeft het mijne aandacht getrokken,
dat de talrijke Deensche familiën, wier wapens in dat werk
beschreven worden, nagenoeg alle zijn uitgestorven.

Nu kwam bij mij de vraag op:
Is er in vroegeren tijd als het ware eene omwenteling

geweest in de regeeringen der steden in Denemarken en
zijn wellicht de familiën, die vroeger op nhet kussen zaten
tot de arbeidende klasse vervallen, waardoor men, hunne
namen niet meer vernemende, gedacht heeft dat zij uitge-
storven waren, óf zijn zij werkelijk -uitgestorven, - zoo
ia, dan is het opmerkelijk dat dit in Denemarken in zoo
grooten  getale geschied is.

Inlichtingen zullen welkom zijn aan-
Leiden, 6 Sept. 1883. L. J. A. BRAAKENBURG.

Het is ons bekend dat de meeste der Deensche wapens
in het ,,Armorial/J  ontleend zijn aan het Lexicon over
adelige Familier i Danmark,  en dat de door den beer
Braakenburg bedoelde , daarin zijn gemerkt met een kruisje,
ten teeken  dat de familiën zijn uitgestorven. Red.

Briefwisseling.

L. J. A. B. te L. - Uwe bijdragen ontvangen.
J. L. B. te H. - Zien uwe zending te gemoet.
J. G. Fr. te A. - Uwe bijdragen zullen welkom zijn.
J. B. de C. te P. - -Jaargang X en XI van het

tijdschrift nGiornale/l zien wij gaarne te gemoet.

t&drnkt  bij GEBR. J. $ Ff. VAN LANGENHUYSEN, te ‘s-Gravenhage.



Genealogisch-heraldiek
VAN HET

genootschap ,,De Nederlandsche Leeuw."

Dit blad verschijnt omstreeks het midden
van iedere maand, onder redactie van het
bestuur en wordt .alleen aan de leden van
het
mede9

enootschap  gezonden. Brieven en
eelinpen, alsook bijdragen voor het

Maandblad te zenden aan den secretaris
van het genootschap, den Heer A. A.
VORSTERMAN  VAN OYEN,  Balietraat  398,  te
‘s.Gravenhage.

Leden te ‘s-Gravenhage betalen per
jaar, (behalve f 2.50 entrbe) . . j' 10.00

Zii _ die lid worden in 1883 en buiten_.-
Is-$abe&ge  wonen.

Zij , die lid worden na’ 3i Dec,,%)
en ook buiten ‘s-Gravenhage wonen f 00

Advertentiën in verband met bovenge-
noemde wetenschappen, per regel f 0.20
Afzonderlijke nummers niet verkrijgbaar.
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‘s-Gravenhage, N ovember. 1883.

Tot leden ztJn toegetreden, de Heeren:
Joh. Bastert
Jhr. W. H. BIcker 1 : : : : : 1

Amsterdam.
id.

Jhr. Mr. G. von Geusau . . . . . 1Maastricht.
J. J. Clotterbooke Patijn van Kloetinge. Zeist.
Mr. W. J. L. Umbgrove . . . . . Zutphen.
C. W. H. Verster . . . . Amsterdam.
Het Maandblad wordt in ruil gezonden aan de r,Maat-

schappij  van Nederl. letterkunde”, te Leiden.

Het geslacht Rolandns.

Onder de Nederlandsche familien, uit wier midden ver-
scheiden predikanten zijn voortgekomen, neemt die van
Rolandus eene voorname plaats in, al ware het slechts om
den stamvader Jacobus Rolandua, of eigenlijk gezegd Roe-
landsz., den bekenden Delftschen en later Amsterdamschen
predikant. Omtrent hem kan men menig werk raadplegen ;
zoowel de stedebeschrijvers van genoemde plaatsen (l), als
de historieschrijvers op kerkelijk gebied (2), hebben ruim-
schoots zorg gedragen, dat zijn naam niet in vergetelheid is
geraakt, doch omtrent zijn nageslacht vindt men weinig. Een
gedrukte genealogie schijnt althans nog niet te bestaan en
deze omstandigheid heeft er toe geleid, om in dit maand-
blad den inhoud mede te deelen van een handschrift uit de
vorige eeuw, door een der familieleden samengesteld. Het
moge strekken als bouwstof tot de samenstelling eener vol-
ledige genealogie van genoemd geslacht, dat nog niet schijnt
uitgestorven te zijn. Alle mogelijke verdere opgaven zullen
den inzender dezes  bijzonder aangenaam wezen.

Mijn grootvader (schreef Daniel Rolandus,notar;s  te Brielle),
Jacobus Rolandus heeft tot overgrootvader gehad Roeland
Uyttenhoven,
cobus

woonagtig tot Delft, en tot grootvader Ja-
Rolandus (eemge  zoon van gemelde Roeland  Uytten-

hoven onzer aller stamvader en die de eerste is geweest,
welke de naam van Rolandus heeft gevoerd.) Hij was.  ge-
boren te Delft in den jaare 1562; ten tijde der vervolging

(1) J. Wagenaar, Amsterdam  (in folio), deel 11, bl. 143; R. Boitet,
Berc@%g YLIIC  Delft,  bl. 240 en 715.

(2) Archief va1~ Kerkgeschiede&  V, bl. 135, 142,175 ; 0. Brandt; Eido-
rk der  Reformatie 111 bl. 27, 654,657, 660; Glasins, Godgeleerd  Nederland,
Zie ook van der Ba, Biographiach  Woordedoek,  ene.

van de gereformeerden in de Nederlanden behaagde het
hem, om te minder aanstoot te lijden, zijn vaders toenaam,
anders bekend en geacht, achter te laten, en zich naar
deszelfs voornaam te noemen. Een man van wiens groote
bekwaamheden en dier getrouwe diensten Gods waare kerke
ongemeen veel voordeel heeft genoten gelijk blijkt, dewijl
hij meer als eene standplaats heeft gehad en tot zeer veele
gewigtige zaken is gebruikt. Na zich in de voorbereidende
wetenschappen te Antwerpen geoeffend te hebben, vertrok
hij naar de hoogeschool  van Geneve, waar hij is geexami-
neerd en tot proponent aangenomen. 1587 werdt hij be-
roepen te Wisseloch of Wiseloch en Gemertheim in de
Paltsz, diende daar 7 jaaren en werdt beroepen naar zijn
geboorteplaats Delft 1594 (3) waar hij 5 jaaren bleef, voorts
te
den

Frankenthal 1598 en eindelijk te Amsterdam 1604,
tijd van 28 jaeren den predikdienst heeft waargenompn.

De geschiedenis deezer zijner laatste beroeping vindt men
bii G. Trigland in zijne Kerkelijke historie fo. 914. Hij
woonde de Haagsche conferentie over de 4 Artijk. tegen
Arminius bij 1609. Van zijn geleerden bekwaamheid ge-
tuigt gem. Trigland ibidem fol. 1051. Op het Synode Nat:
te Dordrecht, 1618 en 1619 was hij volgens de Acte
Synudaal fo. 381 Assessor Primarius. Nevens Walieus van
Middelburg en Hommius van Leiden was hem de nieuwe
oversetting des Bijbels aanbevolen bijzonder het N. Testam.,
waarvan nog een eigenhandig afschrift in het Grieksch bij
zijne nakomelingen bewaard wordt. H.ij stierf te Leiden den
5, Junij 1632 geduurende desen arbeid en werdt begraven
te Amsterdam in de N. K. oud zijnde 70 jaaren. Zijn
afbeeldsel wordt nog met een g,atijnsch  vaers (4) met des-
zelfs vertaling in ‘t Nederduitsch onder zijne nakomelingen
bewaasd.

Anno 1590 is bij getrouwd met Maria Doucy,  een dame
van adelijken  huize, welker vader ten tijde van de berugte
moort van Parijs uit Frankrijk in de Paltsz gevlugt was,
uit welke Huwelijk zijn gesproten:

(3) De beroepsbrief bernst in de verzameling der Remonstrantsche ge-
meente te Rotterdam en is medegedeeld door den heer H. C. Rogge in
het vijfde deel der Bedragen tot de oudheidhrde en geschiedenis  in-
zonderheid valz  Zeeuws&Vlaanderen,  verzameld door H. Q. Janssen en
J. H. van Dale.

Hij werd te Delft bevestigd Jannarij 1694 en keerde in Aug. 1598 naar
Franckendaal terug (v. Bleyswyck  Beeckr@&g  van Derft  bl. 450).

(4) Te vinden bij Boitet t. a. p. Door zijn zoon op de afbeelding van
zijn vader vervaardigd, en onderteekend:  Tim. Rol. p. p. pietatis ergo.



1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Margaretha,  getrouwd met Samuel Perné,  die is ge
storven op 25, Sept. 1622 nalatende zijn vrouw
met 5 kinderen , van welke nog nakomelingen tt
Amsteldam zijn, doch mij onbekent.
Jacobus, waarvan geen aanteekening is.
Clara, geb. den 21 nov. 1590, getrouwt  met Caspai
Ravens,  wiens zoon was Timotheus, Apothecar ir
‘s Hage, die een dogter had Jacoba getrouwd aar
Reinier  van Thiel, wiens zoon was Roeland van Thie
te Amsteldam. Gem. Jacoba overleedt te Amsteldan:
7 Octob. 1743.
Timotheus predikant geweest te Ouwerkerk aan der
Amstel daarna te Boxtel bij ‘s Bosch, getrouwd mei
Sara de Meester uit welk huwelijk:

1. Jacobus, die (zoo men zegt) Roomsch priester
is geworden, en in de Spaanscbe  Westindiër
gestorven.

2. Maria gehuwt  aan Marus  te ‘s Bosch, beider
zonder kinderen overleden.

Titus overleden in Oostindiën 2 Julij 1632, verder
geen aanteekening.
Anna ongehuwd gebleven.
Daniel, zie hierachter.
Samuel overleden 12 Febr. 1626.
Johannes te Leiden gestorven 22 Maart 1634.

Marie Doucy overleden zijnde den 12 Nov 1619 i!
Jacobus Rolandus in een tweede huwelijk getreden me1
Hendrika Pieterze de Boer, Dogter  van den Procureur df
Boer te Amsteldam op 20 Augustus 1620. Zij overleed1
5 April 1621. Op den 28 Maart 1623 hertrouwde Jacobus
Rolandus weder met Barbara  de Weerdt , dogter van der
Raadsheer de Weert, welke stierf zonder kinderen.

Daniel Rolandus (zie hiervooren no. 7) Jacobzoon geboren
den 26 December 1600 te Frankenthal gedoopt door Ds.
Caspar Heidanus, Predik. aldaar en genoemd naar Daniel
Dolegen,  Predikant te Delft den 29 do. Hij werdt propo-
nent onder de Classis van Leiden .lO Julij 1623 , reisde
naar Engeland en Frankrijk om de kerken aldaar te be-
-zoeken  9 Julij 1625. Werdt beroepen te Buiksloot en
Nieuwendam 18 Dec. 1627 en van daar naar Oud-Beyer-
land 1634 of daaromtrent. Trouwde met zijne eerste vrouw
genaamd Maria van Dolegen, dogter van Daniel Dolegen
Predikant te Delft en Johanna Wijnants, den 26 Mei 1630
welke vrouw overleedt den 19 Jan. 1653. Hij verwekte
bij haar 9 kinderen.

1
1.

2.
3:

4.

5.

6.

7.

Maria geboren 17 Maart 1631, onge-
huwd gestorven 1696. geboren
Jacobus 7 October 1632 (zie hieronder).

I

te *
Thomas Dolegius 7 Junij 1634, over- Buiksloot.
leden 13 Junij 1642.
Daniel 27 Mei 1634, overleden. . . .
(onduidelijk).
Een zoontje 1 Julij 1637, dood der
waereld gekomen.

1

te
Daniel geb. 22 Aug 1639, overleden Oud-Beyer-
11 Oct. . . . . . (onduidelijk) land
Janneka 8 Febr. 1641 geh. geweest aan
Jan Jone zonder kinderen overl. 1688 \

geboren.

8 en 9 twee zoonen  13 Sept. 1644 gen. Da-
niel en Thomas Dolegius. Zie hierachter.

1

Daniel  Rolandus ging den 30 Octob. 1655 een tweede
huwlijk aan met Cornelia van der Houck wed. van Dirk
Ariense Liegtenberg, in leven Schout van Mijnsheerenland;
welke is overleden zonder kinderen 12 Junij 1657. Hij

stierf te Oud-B.lancl Anno 1658 oud 58 jaren en zijnde
31 Jaren omtrent predik. geweest.

( pördt  vervol@.
J. D. M. DE K L E R K.

Genealogische aanteekeuingen betreffende het uitge-
storven geslacht Foeck (Poock, Fock)  te Utrecht
Bronnen :
Schepenenboek van Utrecht, beginnende 1402.
Registers van transporten en plechten (300  deelen),  be-

ginnende 1514.
Register der huwelijken, beginnende 1590,
Register der gedoopten, beginnende 1626.
Register van overlijden, beginnende 1630.
M. S. van Engelen, 3 deelen in folio, bevattende afteeke.-

ningen van zerken en andere grafmonumenten in kerken
te Utrecht, waarvan de opgaven evenwel met voorzichtig-
heid moeten gebruikt worden, daar,vooral in de teekeningen
der wapens vele fouten zijn,

Al deze documenten bevinden zich op het stedelijk
archief te Utrecht.

Geslachtswapen : in goud een paal, vergezeld van vier
schuine in St. Andrieskruisvorm geplaatste ruiten, de punten
naar het midden van het schild gekeerd, alle figuren zwart.
Helmteeken : een vlucht ’ van . . . . . . Het helmteeken komt
tot dusverre alleen voor aan een pachtbrief op perkament,
berustende in de rijksarchieven der provincie Utrecht, de
dato 1498,  waarin Jan Pijl verklaart van het kapittel van
St. Marie te Utrecht vier morgen lands in Lopik ontvangen
te hebben en, daar hij zelf geen zegel heeft, Aelbert Fock
verzoekt den brief voor hem te bezegelen. Het omschrift
van het zegel heeft den naam: Aelbert  Poeck.

In de breedte van den paal en de stelling der ruiten
vertoonen zich eenige varianten. Op een niet nader gedeter-
mineerde grafzerk in de Mariekerk te Utrecht met het
wapen van Foeck, komt de spreuk vour: Dum spiro spero,

De eerste, dien ik van dezen naam vind (l), is:
Gerardus Fock , Foeck, deken van St. Salvator te Utrecht

1376, 1383, overleden 8 Maart 1383 (Utr. biaclom,  deel 1,
bl. 194, waarin medegedeeld wordt, dat hij al zijne goederen
clen  kanunniken heeft nagelaten).

Volgens M. S, van Engelen schijnt hij eerst 1393 over-
leden te zijn (2). Zijn !+erszoon  (iierardi  ex sorore nepos)
was :

.Everardus  Fock , Foeck, deken in ‘t jaer 1383; 1390
(volgens Utr. bisdovn t 8. p l . reen uitstekend weldoener
van dezelve kerk”) ; 1393 ; overleden 26 Maart 1418 (3).
Volgens M. S. van Engelen komt hij ook voor als decanus
1400, 1406. Hij schreef: conclusiones ad instantiam Gerardi
Magni  (Burmannus, 7ka+ct~m  eruditum  , w a a r  h i j  o o k
Foeyck  genaamd wordt). lm de Mariekerk, waar de wapens
van alle kanunniken 1622 op glas geschilderd werden,
kwamen ook dat van Gerardus en Everardus Foeck voor.

Gerhardt Foock, raad van Utrecht 1445 en 1447. Eene
M. S. aanteekening heeft Mr. Cerijt Foeck. Kan hij iden-
bisch  zijn met nGeryt  Foeck die beeldsnijder 1464”?  (Re-
EenZng  van het Domkapit&Z  te Utrecht (4) ).

Cornelis  Foock, ra’ad  van Utrecht 1495, 1500, schepen
1497. Cornelis Eoick komt 1493 onder de dienstmannen
:n gerichtsluiden van Bisschop David van ‘Bourgondië voor
:Archief van het gaar%&  te iyz’ iE b2’j Dwsrstede).

Misschien was Cornelis Foooi ’ de. broeder van :
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I. Albert Foock, Foeck (5), raad van Utrecht 1501,
getrouwd met Alyd Pijll, dochter van Bruininck, schepen
te Utrecht 1483 en van Bartraed (N. N., volgens &Zen,
Be&r+inge  van Dordrecht , gen. Pijl1  ; Alendorp, volgens
genealogie Pauw), waarbij kinderen:

13. Bruininck Foeck, volgt
20.  Anna Foeck, tr. Jan Janszoon Uytewael Scrijver ‘of

de Scrijver of de Schrijver, ook alleen Scrijver geheeten. Is
dit misschien een ambtsnaam? Anna F. is dood 1572 (6).

11. Rruininck Foock, Foeck, was schepen van Utrecht 1535,
36, 37, 39, 40, 41, 43, dood 1556. Zijne vier kwartieren
waren (volgens geneal. Pauw) :

Foeck. Pijll,
Egmond. Al endorp.

Hij was gehuwd met Arnolda (Aertgen) Pauw, van de
familie , die voerde : in blauw een gouden arabesk in de
schildpunt,  uit welke drie rechte zilveren takken oprijzen,
met een ovalen gouden knoE op elken top en drie gouden
klaverblaadjes aan elke zijde van den tak. Hare vier kwar-
tieren waren :

Pauw. Jutphaas.
Diemerbroek. Vlieger (7).

Volgens een transportbrief van 1552 woonde Brnininck
Foock tusschen de Hamburger- en Gaardbrug en had bij
zijne vrouw Arnolda Pauw de volgende kinderen:

1’. Gerrit Foeck.
20.  Machteld Foeck trouwde Steven de Wit, ridder (8),

kapitein; zij testeeren 13 Juni 1564. Hij st. 1571, zij leefde
nog 1575.

90.  Albert Foeck, volgt.
4”. Mr. Hubert Foeck, kanunnik van Ste. Marie, overl.

15 April 1600 (9)
50.  Jacob Foeck, generaal van de munt der Vereenigde

Nederlanden (lO), kanunnik van Ste. Marie, overl. om.
streeks 1614 (11).

6”. Meinerd Foeck.
70.  Aleid Foeck.
8”. Hadewich of Hase Foeck.
go. Gouburch of Gonda Foeck, vermoedelijk ook iden-

tisch met eene Eburch of Oburch (sic, onduidelijk in het
register van overlijden) 31 Mei 1631 te Utrecht overleden.

100. Bruno Foeck, die volgens een M.S. genealogie van
Foock, npatritii  van Utrecht”, van omstreeks 1650, in het
bezit van Jhr. Mr. A. F. van Rappard, getrouwd was met N.N.

Gerrit, Machteld, Albert, Hubert, Jacob, Meinerd, Alijd,
Hadewich en Gouburch komen in een stuk voor van 26
Maart 1556 en Mechteld, Alijd, Hubert, Jacob, Bruno, Ha-
dewich en Gonda in een van 18 Mei 1560, beide malen
met hunne moeder Arnolda Pauw, wed.

111. Mr. (?) Albert of Albrecht  Foeck, Foock, geboren
omstreeks 1540 (12)) was raad van Utrecht 1570, 76, 77:
78, 79, 85, schepen 1581, 82, 83.

Onder ales noms des Sr8  et aultres, yui sont auprès  de
Don Jean d’tlutriche le 10 Oct. 1577”,  vindt men bijnz
onderaan den naam Conseillier Fock (&T~~.  &t. gegz.  te
Uitrecht, jaarg. 1848 bl. 100). Hij was eerste commissaris
van de stad Utrecht om de voorwaarden op te stellen
waarop deze de souvereiniteit zou overgeven aan den Prin:
van Oranje (13) en 1578 als schepen, gedeputeerde del
stedelijke regeering aan den Prins om te beraadslagen ovel
de aan te leggen fortificatien  der stad en het opnemen de:
daartoe benoodigde gelden. De instructie voor Albert Fock,
in margine, de eigenhandl,‘e onderteekende  adviezen van den
Prins op de diverse punten in de instructie vervat, de datc

Gent 10 Jan. 1578, met opgeplakt papieren zegel, berusten
3p het stedelijk archief te Utrecht).

Hij behoorde tot de aristocratische partij en werd 1586
met Floris Thin door de tegenpartij en Leicester uit de
&ad gebannen (14). Later was hij lid van den raad van
State en gedeputeerde uit dien bij het leger (15).

Albert Foeck of Foock was getrouwd met Margaretha van
Couwenhoven van der Burg, ook alleen van Couwenhoven
genaamd, die het wapen van van der Burg (in goud een
gewelfde roode linker schuinbalk), gebroken met een rood
burgtje in den linker bovenhoek voerde, eene dochter was
van N. N. en van N. Kuytenbrouwer en als wed. voorkomt
in een document van 12 Maart 1604. Zij verwekten de
volgende kinderen, van welker geboortedata de volgorde
onbekend is.

10.  Rruno Foeck, kanunnik van Ste. Marie, overl. 25
Juli 1642, trouwde 13 Febr. 1603 te Utrecht Charlotte
van Brederode.

2,. Arnolda Foeck, met hare ouders in één graf in de
Jacobikerk bijgezet (16).

30. Petronella Foeck, overl. als weduwe 9 Juni 1651,
trouwt 21 April 1607 te Utrecht Jonker Hendrik van der
Hell, gen. Brienen. Volgens een grafmonument in de dom-
kerk te Utrecht waren zijne vier kwartieren:

van der Hell. van Aerssen.
Brienen. Huting.

40. Aleida Foeck, overl. 8 Maart 1647, trouwt 20 Febr.
1612 te Utrecht Mr. HuiDert de Berghes  (volgens M. 9.
geneal. in ‘t bezit van Jhr. van Rappard), kanunnik van
St. Jan (17).

Verder vindt men eene Hillig Foock, overl. te Utrecht
18 Jan. 1647, die ook eene dochter kan geweest zijn van
Albert Foeck en Margaretha van Couwenhoven.

Volgens M. S. van Rappard was eene dochter uit dit
huwelijk Jonkvrouw te Vrouweklooster.

Bijna zeker was ook uit dit huwelijk gesproten, Cornelis
Aelbrechts Foock, gecommitteerde raad ter admiraliteit van
Zuid-Holland 1588 en uit dat collegie met eenige anderen
gedeputeerd om te beraadslagen hoe en waar men ‘s lands
schepen het best tegen de Spaansche vloot zou gebruiken
(Bor, Ned. oorl.,  R. XXV,  fol. 6).

AANTEEKENINQEN.

(1) Of zou Everard Focke  1346 ,,uuter oude Cleer-
maeckergilde” te Utrecht (Mutt&.. anal.) tot deze familie
behoord hebben?

(2) In het archief van het domkapittel komt het testament
voor van een Gerardus Foeck, kanunnik, gedateerd 1414.

(3) In het archief van het domkapittel vindt men het
testament van Everardus Foeck, deken van Oudmunster,
kanunnik ten dom van 1414 en een late: van 1417.

(4) Handwerkers waren van den raad niet uitgesloten.
Sedert 1304 was de politieke macht in handen van de 21
gilden gekomen en wel in dier voege, dat men lid van
een gilde moest zijn, om de rechten, die eigen waren aan
het burgerschap, te kunnen uitoefenen. Het gevolg hiervan
was, dat ook niet-handwerkers leden van de gilden werden.
De ra.den werden altijd uit en door de gilden gekozen.
Bij voorkeur koos men aanzienlijke burgers, maar dit zal
toch wel niet belet hebben dat ook handwerkers in den
raad zitting namen. Rechtens waren  zij althans niet uitge-
sloten en in den eersten tijd hielden zij de aanzienlijken
buiten de regering.
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(5) De Lambert  Foeck, die den 5 October 1503 voop
Iromt  (A’,.  Histor.  gen. 1846, bl. 182), is vermoedelijh
foutief voor Albert F.

(6, Eene Catharina Foock , die ik niet kan aansluiten,
trouwde Bruno Jansz.  Visscher.  Hunne dochter Lucia Vis.
scher tr. Mr. Aert  Ram en sterft 14 April 1593 te Utrechl
(Sted. archief aldaar).

(7) Genealogie Pauw.
(8) Van hem bestoml  in 1808 en later een portret in

olieverf ( WtenWaell  fecitj , waarbij de Wit’s wapen nin
zilver een roode klimmende eenhoorn”; daar onder las men:
Stefanus de Wit, ultrajectinus, eques auratus A” of aet 42.
Hij lag geknield, was geharnast en had een gouden keten om
den hals; volgens een tweede bijschrift was hij in Spaansche
dienst. Van dit portret bestond eene fraaie copie, denke-
lijk verkleind door G. L. Keultjes. De zoon van kap. de
Wit, Johan, was kanunnik van Ste Marie 1 Oct. 1608
en overl. te Rome 1622. Zie over dezen Burfnans Traject.
erud., bl. 451, waar eene lijst te vinden is van zijne werken
en de hieronder staande aanteek. (11).

(9) In de Mariekerk te Utrecht vond men onder een
van Foeck en Pauw gedeeld wapen: nSepulcrum D. Hu-
berti Foeck hujus ecclaë canon. qui obiit Anno MVlc  die
XV aprilis”, en een ander grafmonument met 4 kwar-
tieren en het onderschrift: 0in gratae memoriae siguü pa-
truorü  suorü D. D. Huberti et Jacobi  Foeck canonicorum
D. Virginis , hujus aedis et amitarum suarum Hasae et
Gouburgis Poecken universales hered. Bruno Foeck et so-
rores posuere. Vgl. boven 111 10,

(10)  Tijdens de republiek werd het toezicht over de
provinciale- en stedelijke munt gevoerd door raden en ge-
neraalmeesters van de munt, benevens een essayeur-generaal.
Over Jacob Foeck, zie ook Iror , Ned. OorZ,  uitg.  1621,
B. XXXVI,  bl. 20 > kol. 2.

(11) Volgens een brief van zijn neef J. de Wit dd. Pa.ris
12 Février 1614, ondert. J. de With. Van Jacob Foeck
moet een portret bestaan hebben, gelijk blijkt uit een’ an-
deren brief van J. de Wit, den 19 Mei 1615 uit Parijs
geschreven aan Gillis van Ledenberg te Utrecht, waarin
hij o a. schrijft: Je vous envoye aussi quelques pourtraits
de mon oncle, le général Foeck lesquelles uu mien extreme
desir et afl’ection  Ule  tesmoigner & tous l’obligation  que je
lui ay, m’ont faict inventer  et figurer moy mesmes et
exprimer snr un papier sa face imprimée en mon ame et
esprit à la mienne volunté, que le graveur eust aussi hien
suivy la modelle et desseing comme  je lui avois don&,
je demeurerais plus content, etc. (Uodt v. Flensburg,  drek
van kerk- en wereidl.  gesch. dl. VI bl 257).

(12) Uit een getuigenverhoor van 30 Oct. 1582 blijkt
dat Aelbert  Foock schepen, toen omstreeks XL jaren
oud was.

(13) Bor , Nedel*Z.  Oorl.  uitg. 1 6 2 1 ,  B. XV, bl. 200
verso.

(14) Mr. S. M 11.u er, archivaris te Utrecht, in: nB$idragen
en mededeelingen”, 2e deel (1879),  bl. 73.

(15) Kron. Hist, Gew. te Utrecht 1864, blz. 178, 189,
228; 1860 bl. 309, 371; 1865 bl. 401.

Fo’:? :”
een grafmonument aldaar met 4 kwartieren:

> auw, van der Rurgh,  Kuytenbrouwer  , las m e n :
,, Hieronder leyt begrave : Albert Foeck, in zijn leven raad
in de Staaten der geunieerde provincien  en zijn huisvr. J.
Margarita vau Couwenhoven van Burg ende haer lieder
dochter Jof. Arnolda Foeck.”

(17) In het album amicorum van Jhr. Dirk Uitenhage

de Mist 1632-1636, schreef 5ich de zoon van dit echtpaar:
Jacobus de Berghes ten Essendelle, en liet zijn wapen met.
vier kwartieren bijschilderen :

de Ber;hes. Fock.
ten Essendelle. van der Burch.

Een  en ander beschreven in : vas Doorwìnck  en Nanninga
Uitterdi  ‘k , Bzjdragen  tot de Geschiedenis van Ovm&sseL
Deel II, hl. 298.3

Wiesbaden. VON BEUCKEN Foc~.
-~

Eene gra$erk  in de Groote- of St Walburgskerk
te Zutphen.

In het vorig No. van het Maandblad is als proef van
je door de Heeren  L. A. F . H. baron van Heeckeren,
Mr. W. J- L. Umbgrove, W C. M. R. baron van Heeckeren
van de Heest en Mr. D. Engelberts uit te geven graf-
cerken in de Groote kerk te, Zutphen, aan de leden ge-
<onden,  eene afbeelding van een dezer zerken, n.1. die van
VJofvrov Elisabeth gebaren dochter thoe DortH,

Zij komt evenwel onder dien naam niet voor in de
genealogie van het geslacht van Dorth, opgemaakt door
vijlen den Rijks Vrijheer W. A. van Spaen,  welke genea-
ogie thans berust in het archief van den Hoogen Raad
Ian Adel.

Vermoedelijk is zij dezelfde als de aldaar voorkomende
tIenrica v a n  Dorth  ,  a e b .  1 5 6 6 ,  stiftjuffer te Nuis,
Boerleden  4 Mei 16Oi3  u(welke  datum dan door deze zerk
cau verbeterd worden) begraven te Zutphen met 8 kwar-
#ieren.

Deze kwartieren zijn dezelfde als de op de genoemde
grafzerk  voorkomende, n.1.  ;

Dorth. D r o s t e .
Rossem Smising .
Aeswijn. Diepenbroek.
Zuylen. M erveld.

Zij was eene dochter van Zeno van Dorth, heer van Dorth,
aaarmede hij, nog minderjarig zijnde, beleend werd 1546
:n 1554 (Gelders&  Lee)L Reg.), erft van zijn grootmoeder
:n minderjarig met Varick beleend 1554, meerderjarig be-
eend 1556 (Ldem),  met Schoneveld beleend 1557 (KeJpeZs
Leen Reg.), is huwelijksvriend van Maarten van Rossem
1561; transporteert Varick aan zijn broeder Reinier  1563
Gekdersch  Leen neg.). Hij krijgt van Aleyda van Merveld
laar vaderlijk erf in 1567 en heeft daarover proces met haar
Bloedverwanten 1573 (Hof). Landdrost van het graafschap
3erg ; landdrost van de graafschap en scholtus van Lochem
.581. Is op de riddercedul van het graafschap van 1565-
.605. Door den koning van Spanje van het pardon te Zutphen
uitgesloten 1575, st. 1605 en is begraven te Grol, met
.6 kwartieren. In 1560 was hij gehuwd met Maria Droste
ran Senden,  dochter van Joost tot Verhof  en van Elisa-
beth Smising. Zeno was een zoon van Derk (met Dorth
beleend 1529), Zeno’s zoon (met Dorth beleend 1501)  ex
Iendrica van Aeswijn, en van Johanna van Rossem,
‘ohans  dochter ex Odilia van Zuylen van Nijevelt.

De broeders en zusters van Hendrica of Elisabeth waren:
1 Elsabé van Dorth, geb. 1561, verloofd 1570 en

gehuwd 1576 met Alard (of volgens d’dblaing , De
Ridderscha?  van Pekwe,  bl. 258 Dirk) van Haeften,
heer van Verwolde, enz.

Op haar zal de genoemde grafzerk wel geen be-
trekking hebben, want dan. zoude haar huwelijk wel



vermeld zijn en hun beider wapens op de gra&erk
voorkomen.

2, Odilia van Dorth, geb. 1563, stiftjufier teBorchorst,
tr. 1606 Frijdach van Eek.

3. Derk van Dorth, heer van Dorth, daarmede beleend
1607 (Gelders&  Leep& zeg.),  heer van Schoneveld,
dat hij in 1608 aan Dirk van Haeften verkoopt.
Geb. 1565, st. 1626, compareert onder de ridder-
schap van het graafschap 1593-1625, kolonel in dienst
der Staten, proost van Zutphen, landdrost van het graaf-
schap, bij pandschap, na zijn vaders overlijden, maar
het schoutambt van Lochem wordt daarvan gesplitst
en komt aan zijn broeder Johan, 1605. In 1595
was hij geliuwd met Aleid van Bodelschwing, die hij
in 1606 haar lijftocht ma.akte ; zij was eene dochter
van Wennemar en van Isabella van Wachtendonck.
Uit dit huwelijk werd eene dochter geboren, Isabella
genaamd, die in 1613 met het huis Dorth beleend
werd. Zij was geboren in 1597 en in 1613 gehuwd
met Adriaan Balthasar graaf von Flodorp, heer van
Leuth. Door dit huwelijk is het huis Dorth in het
geslacht van Flodorp gekomen.

4. Josina  van Dorth, geb. 1571, stiftjuffer te Stoppers-
berg, zij geeft eene hofstede aan haar broeder Derk ,
1607 (Gekdersch  Leen lieg.),  st. 1 6 0 8 .

5. Johan van Dorth tot Verhof en Naelraed, geb. in
1574, st te Salvador in Hrazilie in 1624. Compareert
onder de ridderschap van het graafschap 1602-1609.
Scholtus van Lochem, bij pandschap, na zijn vaders
dood, Overste en gouverneur te Salvador. Hij was
in 1602 gehuwd met Anna Adriana van Palland,
erfdochter van Horst en Issum, dochter van Johan
en van zijn 2e vrouw Elisabeth von Ilocbkirchen.
Uit dit huwelijk zijn vier zonen en eene dochter ge-
boren.

6.
7.

*Maria  van Dorth, geb. 1575, st 1582.
Anna van Dorth, geb. 1579, tr. l0 in 1614 N.
van Bloemendaal, heer van Elst; 20 N. van Erp.
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J. C. V A N  D E R  MUET,EG

N.B. De harceering op de afbeelding dezer zerk aan-
gebracht, duidt geen kleuren aan, maar dient slechts
om de figuren beter te doen uitkomen.

Nog iets over Naamsverandering.

Als tegenhanger van het bericht in ‘t vorig nommer
van dit Maandblad, betrekkelijk Akctel,  deel ik omtrent
‘s-Grauejlzande  het volgende mede, dat op de klaagliederen
van elders, eene uitzondering maakt, doordien wij met
groote ingenomenheid de verandering van de spelling ‘+Gra-
vesa&e in ‘s-Gravenzande  hebben begroet.

Blijkens de oude perkamenten brieven in het archief
alhier berustende (de oudste is van 17 Mei 1255), is de
oudste naam dezer plaats alleen Zalzde, welker naam allengs,
nadat de Graven voor goed van hier waren vertrokken ,
(Floris V moet de laatste zijn geweest, die hier verblijf
hield) , om zich te Hage,
of elders te vestigen,

later ‘s-Gravenhage genoemd,
in ‘+Gravenzande  werd verandeid  ,

blijkens een’ in het archief nog aanwezigen zegelstempel.
Wel komt in de stukken der 15ae  en 16ae eeuw toen

de letter 2 weinig in gebruik was, dikwijls de naam
‘a-&?avensa&e  voor ; maar in de vorige eeuw was men
weder tot de oude spelling ‘s-Gravenzande  teruggekeerd en

bleef in gebruik tot omstreeks 1830, toen men, geheel
willekeurig, de n wegliet en ‘s-Gravezande  ging schrijven.

In September 1858 evenwel kwam hierin weder verande-
ring ingevolge een aan het gemeentebestuur gericht schrijven
van TIeeren Gedeputeerde St@en, dat de wet van 5 Nov.
1 8 5 2  (St.bl. 197),
in

regelende de verdeeling der Provincie
kiesdistricten voor de benoeming van leden voor de

Provinciale Staten, als leiddraad aanwees, voor de spelling
van de namen der Gemeenten, en waarin deze Gemeente
als ‘s-Gravesalzde  is vermeld. Wat de oorzaak hiervan is,
kan moeielijk worden nagegaan ; hoogst waarschijnlijk
draagt alleen eene schrijf- of drukfout de schuld.

Geen wonder dus, dat wij het besluit van den Heer
Minister van W. H. en N. toejuichten, waarbij de in
geen enkel opzicht te verdedigen spelling ‘s Gravesande
moest plaats maken voor den ouden, en tevens taal-
kundig juisten naam ‘s-Gravenzande;  en dat wij met
genoegen zagen, dat het Gemeentebestuur .alhier dadelijk
besloot om met 1 Januari a. s. die spelling ook te volgen,
waartegen bij Heeren
bestaat.

Gedeputeerde Staten geen bezwaar
Zelfs werd door een tweetal ingezetenen, a l s

blijk van ingenomenheid, aan het Gemeentebestuur een
inkt- en een lakstempel met ‘t wapen der Gemeente (*)
en den naam, ‘+Gravenzande, ten geschenke aangeboden.

‘s-  Gravenzande , P. R.  D v.  D. KASTEE~E.
2 2  act. 1 8 8 3 .
Het zou wel te betreuren zijn als niet eene enkele

wijziging van plaatsnaam, die mijn erachtens geheel wille-
keurig op het gehoor af zonder eenige historische studie
gedaan is , verbetering aanbracht. Men kan het uit
bovenstaande zien, dat het toeval voor ‘s-Gravenzande
geholpen heeft.

Als aanvulling laten wij hier nog uit het Wiekblad  vaw
Zeeuws& Vlaanderens  WesteZì3  deel, dd 29 Oct. j.l. volgen:

#De veranderingen toch irengen niets geen voordeel en
kunnen aa.nleiding  geven tot groote verwarring.”

nGeene week” zoo verzekerde mij onlangs de brieven-
gaarder, nik zou bijna durven zeggen geen dag, gaat er
voorbij of ik ontvang brieven voor Eede in Gelderland,
die voor de gemeente Eede in Zeeland bestemd zijn.”

tIToen  Ede in Gelderland nog geschreven werd met
eene e in de eerste lettergreep, had de vergissing zelden
of nooit plaats,”

sVan onze zijde stellen we dus voor, de voorschriften
aangaande naamsveranderingen, eenvoudig blauw blauw te
laten en plaatsnamen te spellen, zooals zij sedert eeuwen
gespeld zijn, in ieder geval om zich te houden aan de spelling
die sedert 1815 in verschillende organieke wetten gevolgd
w0dt.”

Uit de verslagen der zitting 1883-1884  van de 2ae
Kamer der Staten-Generaal, blijkt het volgende bij on&
?igening  ten beJoeve  van een’ locaalqoorweg  uan Winterswijk
raar Zevenaar. Verslag No. 3 :

De Commissie van Rapporteurs voor het voorstel van
wet tot onteigening ten behoeve van een locaalspoorweg
van Winterswijk naar Zevenaar, na kennis genomen te
hebben van de Memorie van Antwoord op het Voorloopig
Verslag, is van oordeel, dat door de gewisselde schrifturen,

(*) Ofschoon dat wapen ~olgena besluit ~8n den Hoogen  Raad van Adel
r.311  1816, is: in azuur  een klimmenden leeuw van goud,  behoorde het
;e zijn : in zilver een klimmenden leeuw van keel: hei schild gedekt
loor cene (waar@ijnlijk  graven -) kroon, ZOO als nog op een oud schil-
lerztuk en op oude zegele  te zien is.
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de openbare beraadslaging over het voorstel genoegzaam
is voorbereid.

De Commissie meent echter de Kamer in de gelegenheid
te -~moeten  stellen de vraag te beantwoorden of het wen-
schelijk is , gelijk in dit wetsontwerp geschiedt , verande-
ring te brengen in de spelling van de eigennamen der
gemeenten zooals die sedert 1815 in organieke en andere
wetten voorkomt , en heeft daarom de eer voor te stellen
het volgende :

AMENDEMENT :
In het eenig artikel wordt in plaats van Dezctichem ,

Teel, Diedam, HengeLoo,  gelezen :
_Doetinchem,  WehZ, Didam, Hengelo.
Vastgesteld den 18den October 1883.

V A N  D E R  FET~TZ.
VAN DER SLEYDEN.
A. V A N  DEDEN
B RANTSEN VAN DE ZIJP.
A. MACKAY.

Dit amendement werd den 12 Nov. j.l. met 40 tegen
10 stemmen aangenomen, en hiermede is dus voor goed
een einde gemaakt aan de’ willekeurige naamsverandering.

8. A. V. v. 0.

Geboorten, huwelijken en sterfgevallen in adellijke-

1.

2.

4.

4.

5.

5.

7.

9.

10.

l l .

12.

12.

14.

en aanzienlijke geslachten.

AU~~USTUS  1883.

GEBOORTEN.

Reinier Pieter, zoon van Reinier  Pieter van de Kas.
teele en van Clasina Petronella Jolles,  te Hoorn.
N., zoon van Dr. F. A. Simon Thomas en van G.
A. Ballot,  te Rotterdam.
N., dochter van Mr. Pieter Oornelis  ‘t Hooft, lid
van de 2e Kamer der Staten-Generaal en van 8. Blan-
kers, te ‘s-Hertogenbosch.
N., zoon van Mr. J. A. F. baron de Vos van Steen-
wijk van Essen en van J. 13. J. baronnes  van Heerdt,
te Zwolle.
N., zoon en N., dochter, die spoedig daarna overleed,
van J. L. J. B. baron Sweerts de Landas en van
Jonkv. Cornelia Elisabeth Anna Hora  Siccama van
de Harkstede, te Utrecht.
N., dochter van N. Obreen en van R. M. J. C. L .
Bruins, te Leiden.
Albertinus Constant, zoon van Mr. Gustaaf  Willem
baron van der Feltz en van C. W. Spiering, teAssen.
N., dochter van Jhr Mr. Frederik Eduard von Weiler
tot Poelwijk  en van Jonkv. Isabella Anna Mock.
Louis Henrik , zoon van Jhr. Louis Corneille Quarles
van Ufford en van Albertina Margaretha Catharina
Willink van Collen, te ‘s-Gravenhage.
N., dochter van Jhr. Mr. Jan Hendrik Jacob Con-
stantijn Martens van Sevenhoven en van Adèle An-
toinette barones Collot d’Escury, te Zutphen.
N., dochter van Gerrit van der Pot en van Hen-
drica Mees, te Rotterdam.
Hendrik, zoon van Mr. Hendrik Vreede en van Jacoba
Elisabeth Schill, te ‘s-Gravenhage.

N. , dochter van Herman  Willem Alexander van der

15.

15.

17.

20.

20.

21.

21.

23.

24.

24.

25.

25.

26.

26.

27.

28.

28.

30.

30.

31.

31.

1,

Wal1 Bake en’ van Cornelia Geertruida Krapenhoff
van de Leur, te Amersfoort.
N , dochter van Dr. Leendert  Fangman en van Christina
Telders, te Oosterbeek.
N., zoon van Jhr. P. Teding van Berkhout en van
S. W. Trakranen, te Haarlem
N., zoon van Mr. Adriaan Cornelis Crena de Jongh
en van Catharina Maria Boonen,  te Dordrecht.
N., zoon van Vitus Valerius Ruurdericus Carolus
Radboud  baron van Heemstra  en van Jonkv. Theo-
dora Elisabeth Bowier, te Scherpenisse.
N., zoon van Dr. Gerrit van Herwaarden en van
Jonkv. Wilhelmina Frederica Catharine Quarles van
Ufford, te Arnhem.
Ulrica Maria Catharina, dochter va Willem Johan
Snouck Hurgronje en van Jonkv. 1nna Boreel , te
‘s-Gravenhage.
Alexander Ernest,  zoon van Jhr. Ernest  Alexander
Engelbert van Grotenhuis van Onstein en van Elisa
Marie Jeanne Sara Josina  Egler,  te ‘s-Gravenhage.
N., dochter van N. van Lidth de Jeude en van Jonkv.
A. von Weiler tot Poelwijk, te Tiel.
N, zoon van Mr. J. de Greve en van Judicitia
Johanna Mispelblom Beyer,  te Heerenveen.
N.. zoon van Edmund Pieter Hendrik graaf van
Limburg Stirum en van Louise Caroline Cramer,
te Kampen.
N., dochter van Willem Jan Jacob Brantsma en van
Marianne Catherine barones van Asbeck. te Leiden.
Frederica Sophia Carolina, dochter van Jhr. Helenus
Marius Speelman en van Sophie Adrienne barones
Sloet van Oldruitenborgh , te ‘s-Gravenhage.
N., dochter van Jan M. P. de Joncheere en van
Suse W. van der Linden, te Dordrecht.
Margeriet, dochter van Jhr, Johan van Rijckevorsel
en van Antoinette P. M.Robert, te ‘s-Hertogenbosch.
N., zoon van N Rooseboom en van S. D. Cambier,
te Vianen.
Johan Hendrik Daniel,  zoon van Mr. Jan Adrianus
de Bas en van Frouckje Visser, te Amsterdam.
N., zoon van N. van Heyst en van Jonkv. C. L.
van Styrum, te Wijk bij Duurstede.
N. N., tweelingzonen, een stierf kort daarna, van
“.Eiglles en van J. C. van Ameyden van Duym,

N., dochter van Herman Marius Engelhard en van
Albertina Phébé Hitzera  van der Snnde , te Helle-
voetsluis.
Catalina Suzanna , dochter van Johannes Jacobus
Röell en van Wilhelmina Frederica François,  op
het eiland Riouw (Neder]. Indië).
Catharina, dochter van Fredericus Jacobus van Rossum
du Chattel en van Emma Wilhelmina Koolemans
Beynen , te ‘s-Gravenhage.

HU WELIJKEN.

Mr. Jacques  Henry Abendanoa , geb. te Paramaribo
14 October 1852, laatstelijk lid in den raad van
Justitie te Batavia, zoon van Simon Szn. en van
Julia Abendanone , weduwnaar van Anna Elisabeth
de Lange, met Rosa Manuela Mandri,  geb, te Ponce
(Portorico) 1 Augustus 1857, dochter van Juan en
van Rosa Abrahams, te ‘s-Gravenhage



2.

2.

2.

7.

8.

8.

9.

9.

14.

16.

16.

16.

16.

22.

$33.
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Mr. M. E. de Booy met J. Th. H. Ziegenhirt von
Rosenthal , te Hoorn.
Albert von oven, geb. te Pasoeroean 1861 , zoon
van Wilhelm  Heinrich en Maria Elisabeth van
Teilingen, met Anna Helena van Andel, dochter van
Cornelis en van Anna Helena Mees, te Rotterdam.
Dr. L. J. Suringar met J. P. E. Muntendam, te
Amsterdam.
Jhr Franciscus Xaverius van Nispen , lid der Pro-
vinciale Staten van Gelderland, weduwnaar van Jonkv.
Aleida Catharina Maria Ernestina van der Heyden ,
met Caroline Smitz, te Grave.
Willem Cornelis Barbas, predikant te Dubbeldam,
met Sophia ‘t Hooft, te Dordrecht.
James William Seaburne May met Harriet Anne
Dyson Rourne,  te Londen.
Guilliam Balthasar Crommelin, geb. te Arnhem 15
Maart 1862, zoon van Samuel en van Antonia
Johanna Charlotta Emants , met Jeannette Mathisia
Gerardina Hillegonda Verniers van der Loei’, geb.
te Rotterdam 30 Maart 1860, dochter van Mr. Herman
Cornelis en van Nicola Henrietta Grobbee, te ‘s-Gra-
venhage.
Albert Charles Joseph baron Behr met Agathe
Victoire Umbgrove, geb. te ‘s-Gravenhage 2 Febr.
186 t , dochter van Mr. Johannes Herman Frederik en
van Judit!l Elisabeth barones Rengers , te Maas-
tricht.
Justus Pieter de Veer, kapitein bij het Oost-Indisch
leger, zoon van Johannes Cornelis Hermanus Josephus
en van Anna Geertruy van Rappard, met Wilhelmina
Catharina Felicia Bogaard, geb. te Heeze 9 October
1855,dochter  van PaBlus Theodoms  Bogaard en van Maria
Leopoldina Catharina Dijckmeester  , te Leeuwarden.
Barthold Frans Westerouen van Meeteren, geb.
te Amsterdam 5 Augustus 1857,  zoon  van Bernard
Theodor Anne en van Hermina Maria Jacoba In-
singer, met Jonkv Geertruida Sophia van Sijpesteyn,
geb. te ‘s-Gravenhage 12 Augustus 1857, dochter
van Jhr. Cornelis Ascanius en van Geertruida Sophia
Evertsz , te ‘s-Gravenba.ge.
Mr. Gare1  Joseph Ilan der Mkelen, geb. op den huize
Broek bergen bij Driebergen, 2 Mei 1859, zoon van
Jan Carel en van Reinhardina Georgetta Wilhelmina
van Veersen, met Jonkv Adriana Sophia Elisabeth
van Raders, geb. te Arnhem 7 Mei 1859, dochter
van baron Jan Ernst Willem Frederik en van
Stephania Ketjen, te Arnhem.
Frans Jacob Dozy, wonende te Samarang, geb. te
Leiden 19 December 1849, ambtenaar bij den dienst
der Staatsspoorwegen op Java, zoon van Reinhart
Pieter Anne en van Maria Carolina van Goor den Oos-
terlingh, met Adelaïde Alexandrina Laurence Catherine
Beatrice Engel brechts,
Utrecht.

gehuwd bij volmacht, te

Henri Willem Verbrugge met Catharina Johanna
Dunlop , te Rotterdam.
G. J. W. H. Blommesteyn met H. F. M. van
Dijk, te Apeldoorn.
Jhr. Sijbrand Willem Hendrik van Beyma thoe
Kingma,  geb. 22 November 1849, zoon van Jhr.
Julms Matthijs en van Eva Maria Jacoba  Adriana
Fontein, met Madelaine Henriette Jeanne de Laat de
Kanter,  geb. te Gulpen (Limburg) 16 Februari

2s.

29.

29.

30.

30.

30.

30.

3.

3.

4 .

4.

5.
5.

6.

11

8.

1857, dochter van Willem Albert en van Catharins
Bernardina van Kerkwijk, te Maastricht.
Jhr. Guillaume Jean Gérard Klerck,  geb. te Luik
13 Februari 1825, oud-minister van Oorlog en van
Waterstaat, Handel en Nijverheid, zoon van Jhr.
Reinhold Antonie en van Isabella Jacoba van Citters,
weduwnaar van Jonkv. Cornelia Maria des Tombe,
geb. op den huize Voorn bij Utrecht 14 September
1824, overleden te ‘s-Gravenhage 17 December 1873,
dochter van baron Andries Jan Jacob en van Perette
Cécile  de Lange van Wijngaerden,  met Jonkv. Cécile
Henriette des Tombe, geb. te Tilburg 13 November
1844, dochter van Jhr. Arnold Hendrik en van
Jonkv. Anna Maria Emilia de Jonge van Zwijns-
bergen, te ‘s-Gravenhage.
Jhr. J. W. Alberda van Ekenstein met A. Paarlberg,
te Winkel.
Mr. Jacob Christiaan Roosenburg, geb. te Enschedé
28 November 1855, griffier bij het ka,ntongerecht
te Sommelsdijk , zoon van Leonard en van Johanna
Emmerentia Christina Reepmaker van Belle, met
H. A. A. J. E. de Lille Hoogerwaard, te Zwolle.
Jan Christiaan Huysman,.  geb. te Tien Gemeten
24 Juni 1856, arts en officier van gezondheid bij
het Oost Indisch leger, zoon van Albertus Hendrikus
en van Catharina Elisabeth Schotel, met Johanna
Carolina Wijnmalen, geb. te Malang (eiland Java)
3 Maart 1858, dochter van Willem Hendrik en
van Johanna Hermina Kahle , te ‘s-Gravenhage.
W.  H.  Vrijburg van der Hel1  met L. M. C. E.
barones van Heerdt, te Delft.
Mr. J. F. van der Leek de Clercq met C. P. Zegers
Rijser, te Utrecht.
C. F. Roeters van Lennep met S. C. J. Jochems,
te Vianen.

STERFGEVALLEN.

Mr. Willem Nicolaas Lantsheer,  geb. te Middelburg,
officier der orde van de Eikenkroon, zoon van Mr.
Johan Frederik en van Jonkv. Henrietta Comelia
Schorer,  o p den huize Eikenoord te Oostkapelle
(eiland Walcheren).
Jhr. Emile van Sasse van IJsselt,  geb. te Breda, zoon van
Jhr Mr. Alfonse en van Jonkv. Anna de Kuyper ,
te Breda.
Mr. Bernhard Jan Muller, oud-majoor der dd. schutterij
te Haarlem. weduwnaar (gehuwd te Amsterdam 3 Jan.
1861) van S. A. Rive‘i, en gehuwd 20.  te Arnhem
21 September 1882 met E. Dubbeldemuts van der
Sluijs, op den huize Bosch en Hoven te Heemstede.
Cornelia Henrietta de Bas, geb. te ‘s-Gravenhage 8
Maart 1834, dochter van Adrianus François en van
Johanna Antonia  van Ochten,  sedert 1 November
1871 gehuwd met Wilhelmus Johannes Eikendal, te
‘s-Gravenhage.
Johanna Comelia Spieringshoek, oud 66 jaar, te Arnhem.
Iohanna Antonia  Kofoed, geb. te Haarlem 16 April
J.883, zie Maandblad N”. 6.
Wilhelmina Carolina Ferdinanda, dochter van Christiaan
Johan Polvliet  en van Gezina Wilhelmina Mees, te
IJmuiden.
Christiaan Bernard Tilanus, oud 86 jaar, kommandeur
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10.

l l .

14.

14.

14.

16.

17.

19.

19.

20.

21.

22.

24.

der orde van den Nederlandschen Leeuw, med. el
chir. doctor, oud-hoogleeraar te Amsterdam.
Jonkv. Wilhelmina van Wijnbergen, oud 77 jaar,
te Wageningen.
Justinus Antonius Felix Geisweit van der Netten, geb.
te Zutphen 22 April 1809, ridder der Militaire
Willemsorde 4e klasse, gepensionneerd kolonel der
cavalerie, zo  m van Cornelius Antonius en van Johanna
Jacoba Keuchenius , echtgenoot van Marine Henriette
Bagelaar , te Prinsenhage.
Maria Charlotta Henrietta van Teylingen,  geb. te
‘s-Gravenhage, dochter van Charles Albert en van
Cornelia Johanna Reinalda, te ‘s-Gravenha.ge.
Dirk Willem Molhuysen, oud 84 jaar, oud-burge-
meester en notaris te Vught, weduwnaar van Martina
Abbema, te Vught.
Willem Hendrik Eliza van Lidth de Jeude, oud 36
jaar, commies 2e klasse bij de posterijen, te Utrecht.
Cornelia Catharina Hendrika Kleyn van Willigen, oud
35 jaar, gehuwd met W. Canters van Dodewaart, op
den huize Zeerust te Rijswijk.
Eva Sophia Evertsz, .geb.  te Willemstad (eiland Curaçao)
21 Juni 1811, dochter van Alexander le Jeune Evertsz
en van Geertruida Bergh Rennebroek, den 13 Novem-
ber 1834 te Rotterdam gehuwd met Isaäc Petrus
Theben Terville, geb. te Zutphen 18 Julij 1803, te
Batavia.
Jonkv. Cornelia Wilhelmina Martina Susanna von
Daehne van Varick , geb. te Amsterdam 5 November
1808,  dochter van Jhr. Casparus Govardus Johanne:
en van ziju 2e vrouw Antonia  Petronella Rinia van
N a u t a ,  w e d u w e  v a n  Carl von Amman,  te Wie*
baden.
Frederique Hermine Keuchenius, oud 11 maanden :
dochter van Willem Hendrik Jan eu van C. J.
Helder, te Ssmarang.
Gerardus Antonie Bredius, oud 30 jaar, gehuwd te
Amsterdam 30 Sept,ember 1880 met Jeanne Clarisse
Eugenie van der Brugghen,  te Amsterdam.
Jhr. Frnnçois Gerard Abraham Beelaerts van Blokland,
geb. te ‘s-Gravenhage 19 October 1882, zoon van Jhr.
Frans Agathus Gerard en van Jonkv. Nartha Maria
Jacoba Johanna Gevers Deynoot , te ‘s-Gravenhage.
Mr. Jean Henri de Laat de Kanter, geb. te Amsterdam
5 Augustus 1325, oud lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal , schoolopziener in Zeeland, zoon van
Willem Albert en van Madelaine Henriette Jeanne
Cha,telain, gehuwd te Goes 17 April 1856 met Johanna
Maria van Bree, te Goes.

Jhr. Mr. Willem Boreel van Hogelanden, geb. te
Velsen 23 Maart 1800, commandeur der orde van
den Nederl. Leeuw, ridder der orde van het Legioen
van Eer, van 1842-55 lid en verscheiden malen
voorzitter van de 2e kamer der Staten-Generaal, Com-
missaris des Konings in de provincie Noord-Holland
1855-60,  directeur der Hollandsche maatschappij
der wetenschappen te Haarlem 1856, minister van
staat 1860, lid van de le kamer der Staten-Generaal
1860-66,  zoon van Jhr. Mr. Jacob en van Johanna
Margaretha Munter, gehuwd 24 Juli 1833 te ‘s Gra-
venhage met Jonkv. Margaretha Jacoba Maria Boreel,
op den huize Waterland te Velsen.

24.

26.

as.

28.

27.

27.

29.

29.

29.

30.

30.

Ada Nelia Johanna Viruly  , oud 38 jaar, gehuwd te
Vuren Mei 1867 met Cornelis Hendrik van Dam,
te Franzenbad (Bohemen).
Coenraad van Erpers Royaards, oud 62 jaar, zoon van
Cornelius Gerhardus Theodorus en van Anna Elisabeth
van Wylick, gehuwd te Epe 4 Juli 1850 met Theo-
dora Everharda Agneta de Wolff van Westerrode,
geb. te Utrecht 20 Augustus 1821, dochter van
Willem Pelgrom  Derk en van Swanida Kost, te
Hees.
Henri Louis van Bloemen Waanders,  geb. te Ant-
werpen 23 Dec. 182 1, gepens. administrateur der
tinmijnen te Marawang (Banka), zoon van Hendrik
Lodewijk en van Elisabeth Anthonia Reyntjes , den
23 Dec. 1863 te Werkendam gehuwd met Anna
Henriëtta Wilhelmina Ort, geb. aldaar 19 Aug. 1831,
te Zalt-Bommel.
Jhr. Johan Albert Otto van den Bosch, geb. te Pon-
dok Gedé (Buitenzorg) 6 April 1842,  adsistent-resident
van Tjiringin (Bantam), zoon van Jhr. Mr. Johannes
Hendrik en van Jonkv. Jenny Adelaide Henriette
Adolphine von Schmidt  auf Altenstadt , te Tjiringin.
Theodorus Wilhelmus Buys, geb. te Vlissingen 23
April 1840, adsistent resident van Anjer, zoon van
Hendrik en van Debora Theodora Tonneboeyer, ge-
huwd 18 Juni 1879 te Modjokerto met TAeonora
Dieffenbach, te Anjer.
Joan Cornelis Hacke van Mijnden, oud 4 jaar, zoon
C. J. en van J. C. Deking Dura, te Loosdrecht.
Anna Bergsma, geb. te Makkinga (Oost-Stellingwerf)
dochter van Mr. Petrus Adrianus en van Doetje
Offerhaus, te ‘s-Gravenhage.
Adriaua Wilhelmina Bosdijk , geb. te Heinkenszand
2 Sept,ember  1 8 3 9 , dochter van Nicolaas Marinus
en van Maria Verkouteren.
Jhr. Maurits Ernst François Elout, geb. te ‘s Gra-
venhage 8 December 1851, zoon van Jhr. Mr. Pieter
Jacob, heer van Soeterwoude en van zijn 28 vrouw
Jonkv. Wilhelmina Louise van Loon, op het eiland
Batjan (Nederl. Indië).
Gerarda Helena Leembruggen, geb. te Amsterdam 23
Juni 1847, dochter van Gerard en van Helena Jo-
hanna Leembruggen, weduwe van Hendrik Cornelder,
te ‘s-Gravenhage.
Hermine Pauline Hubrecht, oud 40 jaar, geb. te
Leiden , dochter van Mr. , Pieter Claudius en van
Abrahamina Arnolda Louise Steenlack, weduwe sedert
18 Maart 1877, van J. des Amorie  van der Hoeven,
te Freiburg (Baden).

NB. Op blz. 64, 20 kolom, regel 25 v.b. staat verkeer-
delijk : st op den !iuize Veldhorst 24 Januari 1858; dit
moet vervallen, als zijnde de sterfdag harer moeder.

De leden van het bestuur, belast met de plaatsing der
opgaven van geboorten, huwelijken en sterfgevallen, betui-
gen hunnen dank aan mejufvrouw Verwey, en de heeren
Bogaard, Rraakanburg  von Brucken Fock,  Dingemans van de
Kasteele en van Oordt, voor de door hen ingezonden bijdragen
en hopen, dat hun voorbeeld ook door andere leden gevolgd
zal worden.

Gedmkt bij GEBR. J. & H. VAN LANGENHUYZEN,  te ‘s-Gravenhage.
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Tot leden zijn toegetreden, de Heeren  :
I

Geslacht de Bosch (Overdruk).

W. C. Baert . . . . . . . . . . Utrecht.
P. J. Bisdom . . . . . . . . . . Eindhoven.
H. G. Bom. . . . . . . . . . . Amsterdam.
J. F. Haus . . . . . . . . . . . ‘s-Gravenhage.
J. S. F. van Hoogstraten . . . . . . Amsterdam.
J. W. P. van Hoogstraten. . . . . . Roermond.
A. A. Lechner . . . Schiedam.
J. A. M. van Ooidt ‘vai Ijunschotei,  ene: Zeist .
W. H. baron Sloet tot Oldhuis . . . , Assen,

132.

133.
Jos. A. ALBEEDINQK TAYM,  te Amsterdam.

Giornale Araldico .genealogico-diplomatico. Anno X ,
N”.  1-12.

ACADEYIA AEALDICA,  te Pisa.

134. Photografie van een charter van A”. 1387 , berustende
op het Kasteel te Vorden en in het bezit van P. A.
baron van der Borch van Verwolde.

Mr. D. EN~ELBEBTS,  te Vorden.

135.

Het Maandblad wordt in ruil gezonden aan:
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Letter-

kunde, te Helmond.

Liste généalogique de la maison de Godin (Met be-
wijsstukken). Z. j. en pl. 4’.

W. C. BAERT,  te Utrecht.

136.

Letternieuws. uitgegeven door de vereeniging ter bevorde-
ring van de belangen des boekhandels, te Amsterdam.

Messager des Sciences historiques ou archives des arts e t
de la bibliographie de Belgique  , te Gent (België).

New Amsterdam Gazette,  te New-York.

De Amerongsche Courant dd. 18 Oct. 1883, waarin
een belangrijk artikel over Leersum en Zuilestein.

J. A. AN~PACE.  te Eek en Wiel.

A. A. Vorsterman van Oyen. De Hooge Raad van Adel
beschouwd in verband met zijne boekerij en archief,
benevens een woord over een nieuw soort van be-
lasting. Leiden, 1880. 80.

Boekwerken, enz., ontvangen voor de bibliotheek
en het archief,

324. Monatsblatt  der Kais. Kön. Heraldischen Gesellschaft
Adler N”. 35 en 36.

K. K. HERALDISCHE GESELLSCHAFT ,,ADLEB’,  te Weenen.

De Portefeuille. Nieuwe Kunst- en Letterbode. Ve jaar-
gang. No. 29-36.

Almanach de Gotha, 1852. 120.
Gothaischer genealogischer Hof-Kalender. 1854. 12”.
Mr.  J . van Lennep en W. J. Hofdijk.  Merkwaar-
dige kasteelen in Nederland. Amsterdam, 1854.
8”. Alleen 2e dl.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

T ACO H. DE BEEFL,  te Amster&am.

De Maasgouw. Orgaan voor Limburgsche geschiedenis.
N”. 206-209.

REDACTIE ,MAAS~OU~~  , te Maastricht.

Der Deutsche Herold. Zeitschrift für Heraldik,  Sphra-
gistik und Genealogie. XIVe jaargang. NO. 11.

HEEALD. VEBEIN ,,HEROLDI,  te Berlijn.

Tiidschrifi  voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal-
en Letterkunde. N”. 1-4.

Auo.  SASSEN, te Helmond.
Letternieuws. Derde jaargang. No.  1-3.

J. F. PAX  SOMEBEN, te Amsterdam.

New Amsterdam Gazette. Vol. 1. No. 1-5. 1883.
MOL  COSTEE,  te New-York.

Algemeen Nederlandsch familieblad, N”. 45-71.
Aangekocht.

142.

146,

Portretten van Vorsten uit het Huis van Oranje-
Nassau (‘s-Gravenhage , 1880).

Beschrijving der verzameling miniaturen, enz., in het
bezit van Z. K. H. Prins Alexander.

J. J. Chifflet. Souverains et chevaliers de la Toison
d’or (fragment uit het werk van baron de ReiRen-
berg). 40.
Kasteel van Buren (Overdruk).
Revue d’Histoire Nobiliaire et d’Arch&ologie  Héral-
dique, paraissant tous les deux mois sous la direction
de M. L. Sandret. Première AnnBe. Numero 1 .
Février 1882. Paris.
Librairie ancienne et moderne de J. L. Beyers. Gé-
néalogie et Héraldique , ordres de Chevalerie et His-
toire de la Noblesse. Utrecht, 1881. 8”.
Livres anciens et modernes  en ventes aux prix marqué,
chez Martinus Nijhoff. Géndalogie et Héraldique, oeuvres
de Chevalerie et Histoire de la Noblesse. Maison
d’orange-Nassau.  N”. 163. Sept. 1880.

8. 8, VOPSTEBYAN  V A N  OYEN.
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147. Vox Studiosornm, N”. 31, dd. 29 Nov. 1883.
Waarin een artikel over den ,Almanach héraldique”,  die

te Pisa is verschenen.

148. Zondagsblad van het Nieuws van den Dag. N”.
en 48.

Waarin een artikel over #het  Wapen der Rothschild’e.’
L. J. A. BEAAKENBUB~,  te Leiden.

47

Voor het album, bedoeld in Maandblad No. 6, zijn
bijdragen ontvangen en wel van de leden: G. J. Boeken-
oogen ; Mr. A. J. Enschedé ; Mr. H. F. W. von Brucken
Fock ; J. F.  Haus ; J. A. van der Poest  Clement en
J. H. J. van Wageningen thoe Dekems.

Mslacht  Rolandus.
( firvolg).

Jacobus Rolandns  Dz. is gebor. te Buiksloot, dato als
boven, predikant tot Rijsoort  1654 en tot Dordrecht 1662
in dienst geweest 32. Eerste huwelijk met Agneta Colviue
dogter  van Andries Colvius hofprediker van dhr Jan
Berk, Ridder, afgezant van H.H. Mog te Venetien nader-
hand Frans pred. te Dordrecht, die tot vrouw had Anna
van der Mijle, dogter  van Abr. v. der Mijle. Zie Balen
besch~u.  v. _Zlort  fol .  1088-1089 (5) .  Heeft  bi j  haal
gehad 11 kinderen.

Anna Maria geb. 29 Juny 1657, obiit.
Anna 3 Juny 1658, II
Andries 7 Maart 1660,  rl
Daniel Angst. 1662,
Maria 4 Mai 1664, u
Andries Oc tob .  1665 ,  ,,
&na Octob .  1666 ,  I
Anna 27 Febr. 1668, p binnen Botter.

dam, 6 Febr
17 24 hieronder

Andries 16 April 1669, I
Daniel 28 July 1670, H
Maria 22 Juny 1672,
Zijn tweede huwelijk (6) was met Evetdina van Weee

dogter van dhr. Bochus van Wesel en Margareta dl
Vries. Heeft bij haar gehad 7 kinderen.

Maria geb. 23 N O P. 1675 (7)
Margaretha 30 Mai 1677, obiit.
Rochus 28 Nov. 1678.
Daniel 24 Junij 1680, obiit.

- Daniel 21 Aug. 1681.
Jacobus 7 Julij 1683 deeze te Hulst overlede

ten huize van zijn neef Wilhelm  Rolandus, predikan
aldaar den 18 Sept. 1705 nog proponent zijnde.

Simon geb. 4 April 1686 obiit.
Jacobus Rolandus obiit te Dort 16 Junij 1686 oud 5

jaar 8 m. 9 d. zijn tweede huisvrouw overleden ibid 1
oot. 1708.

Daniel Rolandus Dz. oudste der tweelingen gebor. 1
Sept. 1644 te Oud Beijerl ., proponent geworden Au{

(5) Zie over dezen Jacobus Rolandos  KerkeZjk  Dordrecht door Dr. G. 1
J. Schotel, 1 blz. 494 en volg.: alwaar ook een brokstukje genealog
voorkomt.

(6) Voltrokken te Dordreoht  16 Anril  16’75 fdZuem.  NederZ.  PumiZicbZac
L . _

(7) Gehuwd volgens bij inzender berustende familia-aanteekeningen  j
1694 met Jan de Wijs. Hun kleindochter Margaretha Jacoba huwde xu
Cornelir van der Meer, wiens kinderen den naam hebben aangenomen  vs
pv8n der Meer de Wijs.”

569. In‘ de Nieuwe Tonge tot predikant beroepen 29
ctob. 1670, tot Geervliet Julij 1672. Uit zijn eerste
uwelijk  met Anna Maria Kalkoen 9 kinderen.
Maria geb. 30 Aug. 1672, obiit.
Wilhelmus 26 Oct. 1 6 7 3 .
Daniel 5 Mei 1675, obiit.
Maria Alida 16 April 1676, obiit.
Maria 1 Aug. 1677, obiit.
Jacobus 7 Dec. 1678
Anna 25 Dec. 1679 obiirent.
Petrus 19 Maart 1682 !
Anna Maria 21 Oct. 1683, obiit.
Deze zijn eerste vrouw stierf 22 Oct. 1683. Zijn tweede:

ras Jacoba Lydius, dogter van Isaac Lydius, pred. te Dort,
oon van Balthazar Lydius, die het Synode Nationaak
618, 1619 met eene Latijnsche predikatie opende. uit
it huwelijk zijn 5 kinderen geweest

Daniel geb. 5 Febr. 1687, predik. te Simonshaven en
liert, ongetrouwd gestorven.

Johanna, geb 18 Maart 1689, obiit 13 NOV.  1730.
Isaac, 17 Oct. 1690, obiit 17 Jan. 1708.
Thomas Dolegius , 28 Nvb. 1692, getr. geweest te

Rotterdam 28 Oct. 1721 met Johanna Verkens en zamen
; kinderen gehad, hij is overleden te Amsterd., 28
qov.  1746.

1. Jacoba Alida geb. 5 Febr. 1726, obiit.
2. Jacoba Maria 25 Sept. 1727, obiit.
3. Daniel 7 Febr. 1730 en 1754 getr. met Anna van

der Malen, overl. 22 April 1755, in NOV. 1755
hertrouwt met Elisabeth Stijne.

Jacobus 25 Novemb. 1695. Proponent geworden 1720 in
le Classis van Leiden, beroepen te Hont en Ossenisss
let. 1724, bevestigd 10 Junij 1725. Hij trouwde 1734
net Johanna Dart, hunne kinderen :

1. Daniel Dolegius geb. 17 Oct. 1734, ongehuwd in
Oost-indien overleden.

2. tweelingen jong overleden.
Jacobus Rolandus te Hontenisse overl. 28 Aug. 1735.

aijn weduwe hertrouwd met Capitein J. E. de Witte Mei 1744.
Daniel Rolandus Dz. Emeritus geworden 1715, gestorven

26 Aug. 1726, oud circa 82 jaren.
Jacoba Lydius zijn tweede vrouw, overl. 18 December 1732.
Thomas Dolegius Rolandus L)5. de jongste der tweelingen

is geb. 13 Sept. 1644, proponent geworden, predikant 1670
te Waerden een dorpje onder Woerden. Emeritus gestorven
December 1729 te Gouda, gehuwt  geweest met Jufvr.
Maria van Zwa,enswijk dog geen kinderen.

Wilhelmus Rolandus Dz. (8), geb. 1673 te Geervliet,
stucleefie  te Leiden, we& proponent en in den jaare 1702
predik. op de vloot van den Admiraal Allemonde. In het
volgende jaar sloeg hij dit af. 1705 werdt hij beroepen te
Waerden en te Hulst, maar nam de laatste plaats aan.
Treede in het huwelijk met Jufvr, Catharina Nackerk wede.
van den procureur Volckaert en hebben 3 kinderen verwekt.

Daniel  geb. 29 Aug. 17 . ., obiit.
Anna Maria 3 Junij 17 12 gehuwt  met Abraham Rolandus

haar Neef van Dort (zie hier onder), obiit 13 Julij 1713
te Dor&.

Jacoba Alida 4 Julij 1717 , getr. met Jan Michiel
Schoon, waarvan 3 kinderen. En in deze overleden te LïUo
20 April 1744, oud 36 j., 9 m., 28 d. (sic).

(8) Omtrent. den Holster predikant en zijn gezin vindt men eenige
genealogische aanteekeningen  in het artikel over de predikanten te Hulst,
medegedeeld door den heer F. Caland  in den Nawraclim  1888.
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Wilhelm  Rolandus Dz. obiit te Hulst 22 Febr. 1725
-aan de kinderziekte, oud omtrent 52 jaren, predik. geweest
21 Jaaren, zijn vrouw overleden 8 Oct. 1744 mede te Hulst,

Rochus Rolandus zoon van Jacobus Rolandus en Everdina
van Wesel getrouwt  geweest met Cornelia Stratenus 4 Jan.
I702 waarvan

Jacobus ongehuwd overleden .11 Jan. 1773.
Cornelis obiit zeer jong.
Daniel Rolandus zoon van Jacobus en Everdina van

-Wesel  geb. 31 Aug. 1681 getr. met Antonia Steijaart
waarvan :

Everdina, geb. 22 January  1714, obiit 2 Febr. 1714.
Abraham, 3 Maart 1715.
Jacobus, 23 Dec. 1716, obiit 22 Febr. 1719.
Govert, 15 Febr. 1719.
Jacobus, 15 July 1721.
Daniel, 15 Nov. 1723.
Overleden te Dort 31 Octob. 1725 zijn huisvr. ald. mede

23 April 1746.
Abraham Rolandus Danz.  gehuwt met Anna Maria

Rolandus, dogter van den predikant van Hulst op 14 Aug.
1746 te Dort waarvan

Daniel Wilhelmus, genoemt  naar beide vader, geb. 6
Octob. 1747, overl. 19 Oct. 1747.

Catharina 15 Sept. 1748.
Daniel Wilhelmus 14 Julij 1,750.
Anthony Steijaart 20 Mai 1752, overl. 1752.

,zijn huisvrouw Anna Maria Rolandus overleden 13 Julij
1752 begraven te Dart.

Govert Rolandus Danz.  getr. 17 Febr. 1760 met Jufvr.
Adriana Elisabeth Vollevens, dogter  van dHr. Johannes
Vollevens, in leven vroedschap van ‘s Hage en voornaam
portraitschilder  aldaar waarvan

Anthonie geb. 7 Junij 1761, obiit 25 Maart 1763.
Adriana Elisabeth 9 Julij 1762.

Hij is overled. Mei 1764 en zijn vrouw 1775.
Jacobus Rolandus Danz.  getr. 21 April 1748 te Heusden

met Johanna Beatrix Dannisse dogter van den Hr. Jan
Tz. Dannisse, Major de la Place en ‘van Catharina Elisabeth
Cattepoel waarvan

Daniel gebor. 22 Jan. 1749, gedoopt te Venlo.
Jan Francois 13 Febr. 1752 aldaar, obiit.
Anthonia  Catharina geb. te Hellevoetsluis 26 Nov. 1753.
een doode  Zoon 15 Nov. 1756.
Jan Francois  geb. 7 Aug 1759, obiit 26 Junij 1764.

Joh. Beatrix Dannisse overled. 17 Nov. 1774 begr. in
de kerk van Hellevoetsluis.

Daniel jongste zoon van Daniel Rolandus en Anthonie
Steijaart  getrouwd met Clara  v. IJzendoorn  23 Julij 1749.
Zij was een dogter  (eenige) van den Hr. Cornelis van
IJzendoorn,  capitein van de burgerij binnen den Brie11 en
van Jufvr. Christina Bilderbeecq. Deze Daniel stierf zonder
kinderen 15 Octob. 1761 en zijn wed’ hertrouwt met Ds.
Johannes Panneboeter te Maastrigt  en weder trouwde na
den dood van Panneboeler  met Prof. Willem Albert Bachiene
aldaar (woont te Amsterdam).

De kinderen van Daniel Rolandus en Elisabeth Stijns.
Deze Daniel was een zoon van Thomas Dolegius Danzoon
waarvan

Johanna geb. 4 Aug. 1756, obiit 26 Maart 1761.
Geertje 9 Oct. 1757.
Thomas Dolegius 5 Maart 1761, obiit 26 Maart 1764.

Jan geb. 29 Jan. 1764.
Johanna geb. NO P. 1766.

Wapen van Daniel  Rolandus is een Roelan  d op een Goud
Feld  en een draak boven ‘t Hooft,

de vier Quartieren zijn:
Rolandus.
van Wesel.
v. Helsdingen.
de Vries.

Het wapen van de kinderen van Daniel Rolandus en
Bnthonia  Steijaart is als boven behalve de Quartieren die zijn :

Rolandus, vader.
Steijaart, moeder.
van Wesel, grootmoeder van vaderszijde.
van Helsdingen, grootmoeder van moederszijde.

J. D. M. DE KLEBK.

‘Het voeren van geslachtwapens.

In de 136 en 14e eeuw waren de zegels der edelen zeer
Dnderscheiden van die der onedelen, aangezien de eerst-
genoemden daar op hun wapenschild voerden omringd met
Rothische ornamenten, zooals o. a. blijkt uit het zegel van
ridder Simon van Haerlem, van Ao. 1261 (1); terwijl die
der onedelen slechts in een cirkel een letter of een teeken
van hun beroep of ambacht vertoonden (2).

In Frankrijk bleef dit belangrijk onderscheid bestaan tot
in het jaar 1371 , toen Koning Karel de Ve (uit het huis
van Valois), bii de veredeling van de Parijzenaars, hun allen
toestond wapens te voeren, - welk gebrujk  langzamerhand
door de aanzienlijken van andere steden werd nagevolgd (3).

Het, blijkt dat 44 jaren later de regeering hier te lande
het noodig oordeelde iets ten aanzien van het voeren van
geslachtwapens te bepalen of te beslissen, vermits volgens
een brief van Graaf Willem de IVe (uit het huis van Beyeren),
gegeven den 24 Maart 1415, alle welgeborenen in Holland
Lunne geslachtwapens openlijk mochten voeren, namelijk :
sgebrzciken  en voeTel ÍUU~ gewoonte en sede van allen edele%
lleg& weJgeboores  mantzen”  (4).

In verband met het vorenstaande mag als zeker worden
aangenomen, dat hij, die als ridder of edelman, of in welke
qualiteit ook, lans en zwaard hanteerde, za’l voorzien geweest
ziin van een schild. waarou  een of ander herkennines-
teeken  of symbool, ’ Laan hem of zijn geslacht’ alleen eigen,
zichtbaar was, en tevens bij een harnas een helm met een
helmteeken, of cimier, zai hebben gedragen. Dat cimier
moest volgens den vasten regel zoo mogelijk altijd bestaan
uit een voorwerp genomen uit het schild, zoodat hij die
een leeuw of bisans in zijn schild voerde, ook een leeuw
of een bisan tot cimier had (5).  Diens nakomelingen, erf-
genamen van zijn naam en wapen, mogen zich zonder
twijrel op dien grond gerechtigd achten, tegenwoordig op hun
cachet, of waarop ook, hun wapen te doen afbeelden met
een helm, helmteeken en bmbrequins  of helmdekken. Een
zoodanig getimbreerd geslachtwapen komt hun wettig toe,
en het recht om het te voeren kan op geen enkelen grond
hun worden betwist.

Voeren de zooevenbedoelde afstammelingen thans geen,

(1) Afgebeeld in de Beschrijving van Haerlem door De. S. Ampeing.
(2) de Lange van Wijngeerden. Geschiedenis der Heeren  en besohr$ing

der stad ven der Gonde 1. bl. 506. II. bl. 84, 242.
(8) Idem. 1, bl. POS,  507.
(4) V8n  Loon. Aloude regering van Holland, V. bl. 851.
(5) M. de Vnlson  de la Colombière, La Science Héroiqne,  Paria, 1644.

bl. 488.
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adellijken  titel, dan zullen zij zich zoo noodig kunnen
troosten met de gedachte, dat volgens Edward Walford
het voeren van wapens, niet van titels, althans in Engeland
altijd is beschouwd als het onderscheidend kenmerk val]
den echten adel. Deze schrijver zegt: ~1 have called my
rIbook a Manuel etc. and have accordingly arranged both
&hese  orders under a single alphabeth because 1 remem.
,,ber the words of James 1, that the King, though he can
rmake  a noble, cannot make a gentleman, and because
sthe  hearing of arms, not of titles, has ever been considered
Ias the distinctive mark of truc noblesse” (6).

De afbeelding van een dusdanig echt adellijk wapen is
evenwel altijd eene herinnering aan de schaduwzijde van
den ouden t,ijd , in welke het leven van een mensch en
bovenal dat der toenmalige onedelen op weinig waarde
werd geschat, en het gruwelijk bloedvergieten, waarop het
roode veld van menig wapen zinspeelt, of waaraan het, betel
gezegd, zijn aanzijn is verschuldigd, aan de orde van den
dag was.

Dien tijd behoeft men waarlijk niet terug te wenschen.
Want d’ oorlogh ia en blijft toch in sich selven quaad,
Schoon dat men vestingen verwint en legers slaat,
Soo blijft dit seeker, dat ik nooit den oorlogh kenden,
Als voor een jammerpoel van rampen en elenden  ;
Een kerk, daar Veuus, Mars en Bacchus word ge-eerd  ;
Een felle kanker , die ‘t gemeenebest verteerd;
Een schadelijke pest; een geessel van de sonden;
Een rechte moordtrompet, om gruuwlen te verkonden ;
Vervloekt door duisenden gemaakte weeuw en wees ;
Een wreedaarts rechte wens en aller vroomen  vrees;
Een haatster  van de deugd; een queekschool der tierannen,
Daar alle reedlijkheid gehaat is en verbannen,
I)e dochter van de wraak; de moeder van elend,
Die al wat heiligh is verbreekt en scheurt en schent (7).

Om nu op de wapens terug te komen meen ik te mogen
betoogen, dat het geheel anders is gesteld met de nako-
melingen de @re en JiZs van hem , die zijn neus nooit in
een helm heeft gestoken, omdat hij, toen die werd gedragen
zich daarvan niet mocht bedienen, en buiten het denk-
beeldig harnas der onverschilligheid, bijaldien men toen
daaraan reeds heeft gedacht, geen ander harnas mocht aan-
trekken. Deze personen, hoe achtingswaardig ze ook mogen
zijn, hebben m. i. geen recht boven hun nooit als schild
gebezigd wapenschild , waarin hun zoogenaamd famllie-
wapen gezien* wordt, helm of helmteeken te voeren. Zij
zullen toch niet in ernst kunnen beweren, dat hun voorzaat
of stamva.der een helm heeft gedragen. Op dien grom!
moet onderwerpelijk eene afbeelding van den denkbeeldiger
helm boren een groot aantal wapens , als eene aanmatiging
beschouwd, of eene fictie genoemd worden, en als zoo.
danig volgens mijn gevoelen worden afgekeurd.

Naar streng recht zou op geschiedkundigen grond boven
het familiemerk van de laatstbedoelden niets moeten gezien
worden, of, zoo ze in het bezit zijn gekomen van eet
adellijken titel, alleen de kroon voor dien titel bepaald !
namelijk een met 5, 7 of 9 paarlen.

Dat onze voorouders in de Le helft der 17e eeuw ovel
deze quaestie ook zoo hebben geilacht, getuigt de afbeel-
ding van het wapen van een onzer meest beroemde zee-

,
(6) Edward Walford.  The county  families or  mannel  of the titled ani

nntitled aristocracy  of Qreat-Britain and Ireland.  Ed. 1865. Mr. R. Barox
van Brenge1 Douglas,  Over het Adelaregt in de Nederlauden.  ‘B Graven
hage, 1867, bl. 81 en 135.

(7) Jan van Gijsen.  Merkuir, deel 11,  aangehaald door L. Smid8  in eijm
Emblemata Heroica of de Medaliashe  Sinnebeelden  der 36 Graaven var
Holland. Lepden,  1714. bl. 63.

helden, den luitenant-admiraal van Holland, Pieter Pietersz,
Heyn, geboren te Delfshaven van zeer geringe familie, en
gesneuveld voor Ostende in een gevecht tegen twee roof-
schepen der Duinkerkers op 18 Juni 1639 in den ouderdom
van 51 jaren, 6 maanden en 23 dagen.

Op zijn praalgraf van wit en zwart marmer in de oude
kerk te Delft is namelijk boven zijn ovaal wapenschild,
waarin een vogel (piet) gezeten op een heining, alles zwart op
goud, helm noch kronn te bespeuren (8).

De spreuk van dezen Nederlandschen Jason was; NB+-&
gentwn awo, utrumptie  virtuti  cedit.”

Menig vredelievend uithangbord van eene brouwerij,
eene herberg of een winkel, zal in de lôe en 17e  eeuw
in een oorlogzuchtig wapenschild zijn gemetamorphoseerd,
waarboven dan een gevoerde, getraliede en gesierde ridder-
helm , geplaatst en face of en profil, en met een cimier,
zoo fraai paste; terwijl de eigenaar zich sedert noemde de
Haan, van der Helm of Hooft, in stede van in den Haan,.
in den Helm of in ‘t Hooft, en de wijnkooper een drietal
flesschen, zooals vermoedelijk de stamvader van het geslacht
Reynst zal hebben gedaan, voor een wapen aannam.

Als bewijs van het zooeven aangevoerde over naamsa
verandering kan worden medegedeeld, dat volgens over--
levering het aanzienlijk geslacht Hooft, te Amsterdam
burgemeesterlijk  geworden in 1588 (9), en dat afstamt van
Willem Hooft, grootschipper te Zaandam, ‘naam en wapen
aan een uithangteeken zou hebben ontleend ; dat Dierick
Hermansz. in den Haen, van Delft, bij sententie van den.
Hertog van Alba,  dd. Antwerpen 8 October 1568, gebannen
QO), later wordt vermeld gevonden als Dirk Harmansz. de
Haan, uit de Kempe, brouwer in het anker te Delft Ao.
1572 en daarna in 1574 veertig-ra.ad aldaar. Hij voerde
een haan rood op goud; en dat de zoon van Jan of Jan
Jacobsz. in den Helm, in 1566 lakenkooper te Delft en
13 Nov. 1573 regent van het nieuwe gasthuis aldaar, ge-
naamd Jacob, eene enkele maal als .Helm, maar overigens
steeds met den naam van den Helm op de regeeringslijsten
der stad Delft voorkomt, namelijk in 1596 als veertig-raad,
in 1608-1613, 1615-1618 en 1620 als schepen, en
1621 en 1622 als weesmeester aldaar. Hij stierf 7 Juli
1626. Hij voerde in goud een beurtelings gekanteelde
zwarte dwarsbalk vergezeld van drie halve roode rozen,
2 en 1 (11).

Te ‘s-Gravenhage was in de 14e eeuw een tlherbergho
den Helm// waarin ten tijde van Hertog Albrecht  van
Reyeren twee vreemde edeliieden Maschart Ramsel en Staal
voor reliening  van dien Hertog acht dagen logeerden ;
terwijl er aldaar nog in het jaar 1800 een huis met dien
naam in het Noordeinde aanwezig was, bekend geworden
in onze vaderlandsche historie doordien de gewezen secre-
taris van het dorp Bleiswijk , Adriaan Adriaansz. van Dijck w

(8) van Bleyswijck. Beschrijving van Delft, bl. 180 en 804.
(9) Heraldieke Bibliotheek, 1873. bl. 211. Ook raadplege men omtrent

dit geslacht: Jos. 8. Alberdingk Thym en 8. A. Vorsterman van Oyen.
Het geslacht Hooft. Amsterdam. 1881.

bl %)4 M
arcus. Sententiën van den Hertog van Alba, Amsterdam 1735.

‘Op i Maart 1839 was onder beheer van de Weeskamer der stad Delft
de boedel van den Heer Dirk Hermansz.  de Haen  (vermoedelijk kleinzoom
van den bovengenoemde) te Delft overleden. Uit de vruchten van dien boedel,
bedragende f 32000 2+or,,  werkelijke schuld, f 51000 uitgestelde dito-
met kansbiljetten en f 1430,363 contante penningen, worden aan de vriendea
van vaders en moederszijde  van den erflater, ingevolge notarieel testament
van den 18 December 1637, jaarlijks legaten uitgekeerd. (Zie de Nsd,
Staatacorronb van 5 Juli 1839, No. 137).

(11) Wapenkaart van de 40 raden der stad Delft,
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zich in 1623 aldaar ophield, toen hij een aanslag op het
leven van den stadhouder Prins Maurits had beraamd (12).

Ook was er te Maastricht een voornaam logement /de
Helm//, waarin op 26 Mei 1751 de Fransche luitenant-
generaal Louis de la Marck met echtgenoot zijn intrek
nam (13).

Onbekendheid met de beteekenis van eene adellijke
vlucht kan menigeen hebben verlokt en verleid die boven
een helm te doen plaatsen, en dan nog veelal met de on-
handigheid  er bij daar geen cimier aan toe te voegen,
waardoor dan b. v. een gewezen pluimgraaf of poelier, tot
zijn groot plezier, voor een afstammeling van een vesting-
bestormer uit den ouden riddertijd (14)  is aangezien kun-
nen worden.

Het hiervoren aangevoerde toont m. i. voldoende aan,
hoe weinig grond er voor de meening kan bestaan, dat bij
alle denkbare geslachtwapens helmen en helmteekens be-
hooren , en dat ondoordacht of onoordeelkundig mag
heeten de eisch,  dat die bijgevolg ook voor wapens aan
uithangborden, gevelsteenen en beroepsmerken ontleend ,
opgespoord moeten worden.

Hoe het mógelijk is geweest om aan vrouwen ovale
wapenschilden toe te kennen, is mij nog een raadsel. Als
persoonbjk wapen voor Jeanne d’ Arc of Kenau Hasselaer
zou er alleen grond voor hebben bestaan.

( WorcZt  vervolgc&
M. A. VAN RHEDE  VAN DER K L O O T.

Afschrift van een leenbrief met transfix berustende op
den huize Vorden, toebehoorende aan den Heer

P. A baron van der Borch vau Vorden.

Wij Wolter hë tho Voerst ende tho Keppel Betugen
mid dessen opene  Breve vur uns unse Ervende ende na-
comelinghe, dat wy dat hues tho Voerden de molen dat
molenblick de cotersgarden eñ rikelanderberch mid allen
eren thobehoiringhe tho Zutphensschen  rechte solen belenë
Jacob  van  Hacvoerde  oflte sinë Ervendeu  eñ ander s
nijmande, nae dode Berndes van Voerdenn

Ok so ensolë wy Wolter vursS, unse  Ervende  oílte
nacomelinghe dit vurss gued nyet veranderzaten, dat et
Jacob vurss offte sinen Ervenden  moghë tho hinder comen.
Al Argelyst üitgesproken des thogetughe der waerheid
lïebbe wy Wolter vurscunse segel an dessen  Breefl’  d o e n
hanghen.

Gegheven in den Jaren unses hen dusent drehundert
siven ende tachtentich des naesten dages na nyenjaers
daghe.

Perkamenten brief geheel ongeschonden en duidelijk
geschreven, met één uithangend zegel ; zijnde alleen een
schild met de kepers van van \‘oerst.

Door dezen brief zijn onder in den dubbel genomen
rand heengestoken drie perkamenten strooken, waarvan
de drie zegels, behoorende bij den navolgenden perkamenten
brief, luidende aldus :

t,Wij Elysabeth van Voirst abdisse der Werltlicher
kircke toe Vreden, Otto van Asperen,  Ritter und vrou
Johanna  van  Asperen witliche wijff heren Ottë voir-
s c r  Bekenne  in desen t r ä s f i x e d o i r  desen bryfl’ ge-

(12) Mr. H. VZUI  Wp. Historische avc&tcnden. Amsterdam 1800. 11,
bl. 66,  5’7 en van der Aa.

03) Maasgouw. Ik jaargang 1880, bl. 276a.
(14) de Lange mm  Wijngaerden,  1. c. bl. 320, 321 en 606.

steken voir ons ende voir onse Ervë dat wij gheloeft
hebben  en ghelovë Jacob  van  Hacforde  en sinë
Ervë toe belené dat hues toe Vurden die molen dat
molenblick die cotersgarden eñ Rikelanderberch mit al
arE toebehoerë toe Zutphenssché  rechten en anders ny-
meëde na doede Beerndes van Vurden.

Oych soe en soele vvij off onse Ervë dat voirschrë
;uet niet verandersate dattet Jacob voirs off sinë Ervë
toe  h inder  moghe  comë  in alder maten als dese  bryff
begrepen heeft daer dit träfix doir gesteken  is.

In orconde des soe hebbe wy Elysabeth van Voirst,
3tt v a n  Asperen Ritter uud v r o u  Johañ v a n  Asper;
voirsc  onse seghele an desen brijf doen hanghë.

Ghegevë in den Jaren ons herë due&, vijrhondët en
:en des neesten Donredags na Sinte Bartholomei .dage
Ipli.

Op de drie hierboven reeds genoemde zegels komen voor
le wapens van:

1”. van Voerst, drie kepers.
2”. van Wassenaer , drie wassenaars.
3’. Het schild gedeeld: 1”. Wassenaar, 2”. ,Voerst.
Vorden. Mr .  1). ENGELBERTS.

Aanvullingen op het ,, geslacht de Roack  “.
Maandblad  No. 3 (bl. 11-15).

In het begraafregister van ‘s-Gravenhage staat : sbegraven
9 Sept. 1720 Mr. Johan Antony  de Rouck./f

Bij gemis eener  nadere bepaling kan ik niet beslissen
wie hij is; hij kan zoowel de zoon zijn van Mr. Lamber-
tus (A.) als van diens broeder Hieronimus (C.); de eerste
Johannes Antonie werd ged. 10 Nov. 1655, de tweede 1 Juli
1659. Beiden waren in 1720 in de zestig jaren oud.

In het trouwregister te Heusden staat: ,,Ondtr.  27 Sept.,
;eh. 11 Oct. 1676 Gerardus Noest j. m. med. doctor en
whepen  dezer Gemeente met Catharina de Rouck,  j. d .
qan Bergen op Zoom.”

Vermoedelijk is zij F., geb. 21 Nov. 1641; om de
zatharina  Thomas&. , geb. 27 Maart 1624, te zijn, is zQ
vel wat oud; toch zou het nog kunnen, zoodat ,,bepaald
)eslissen,, gevaarlijk is.

In dat zelfde trouwregister staat nog : YOndtr.  11 Aug.,
qeh.  op attestatie 1 Sept. 1630,  Adriaan van Adrichem
,vedr.  Maria Motten, p enningmeester ter griffie van den
Hoogenraad te ‘s-Gravenhage met Sara de Rouck  j. d.
von. hier ft

Alhoewel er niet- bij staat w8ár geboren, twijfel ik niet
)f zij is eene der twee nichten Sara de Rouck  (3 of B),
geboren  te Bergen op Zoom.

De moeilijkheid, wie der twee nichten tot vrouw kan
Tegeven  worden, aan Bastiaan Lieferinck of aan Adriaan
ran Adrichem, is met het vinden dezer aanteekening nog
liet uit den weg geruimd ; latere ontdekking moet znlks
ophelderen.

Het doopregister der gemeente Rijswijk meldt: 5 Juni
1667 den doop van Robbert,  zoon van Hieronymus de
Roeck (sic)  en van Anna Cornelia van der Mast. - Doop-\ I

Tetuigen  waren Robbert  de Roeck (D) en OlivRra Françoi%
ran der Mast.

Te Delft woonde in de XV’C eeuw reeds een lid der
tmilie de Rouck.

‘k Vond in het trouwregister : 14 Sept. 1594 geh. Jan
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de Bouck  van Yperen,  wedr.,  wonende in de Kruisstraat
alhier, in St. Ursula Convent met Jacoba  Tibault j.d. van
Yperen.

Deze zal met ons geslacht niets gemeens hebben dan den
naam, dien men in geheel Vlaanderen door vindt, zoo
wel in groote plaatsen als in de geringste dorpen e n
buurten.

Hier dient nog gemeld, dat het Ministerie van Justitie
op de Oranje-Nassau tentoonstelling onder no. 3728 heeft
ingezonden , een handschrift in folio met vele gekleurde
wapens, vervaardigd door Thomas de Rouck  en C. van
Stapele 1698, getiteld: 11 Memoriaal der namen, wapens en
kwartieren der Gouverneurs van Bergen op Zoom /i.

‘s-Gravmhage. FRED. CALAND.

No,gmaals  over Naamsveranderingen.
Het eindverslag der Commissie van Rapporteurs uit de

le Kamer ,over het sedert aangenomen ontwerp van wet
tot onteigening ten behoeve van een’ locaalspoorweg  van
Winterswijk naar Zevenaar luidde aldus :

tiOnverdeeld  was in de afdeelingen de instemming waarmede
men had kennis genomen van de beslissing der andere
Kamer om in onze wetten de spelling van de eigennamen
der gemeenten onveranderd te handhaven, gelijk zij sedert
1815 in onze organieke en andere wetten voorkomt.”

Vastgesteld 3 Dec. 1883.

DE BRUIJN ,

DE fhl’l’ER ,
THOO~ ,
V A N  NAAMEN  VAN EEMNES.

In de zitting der Tweede Kamer van 7 December jl.,
toen Hoofdstuk V der Staatsbegrooting  voor 1884 (Departe-
ment van Binnenlandsche Zaken) behandeld werd, stond
de minister van binnenlandsche zaken op en bracht eene
wijziging in dat Hoofdstuk , bij de afdeelingen, die
het bestuur der provinciën betroffen. Twee van die
afdeelingen droegen de opschriften Overz+el en Drente. De
minister verklaarde van regeeringswege dat deze twee namen
met 88 en th moesten geschreven worden, gelijk de Grondwet
die heeft en veranderde ze dus weder in Ov+&el  en
Drenthe, zoo als van ouds.

Geboorten, huwelijken en sterfgevallen in adellijka-

1.

1.

2.

en aanzienlijke geslachten.

SEPTEMBER 1883.

GEBOORTEN.

Petronella Antonia, dochter van Willem Adrianus
Cambier en van Agnes Clarisse Nierstrasz, te ‘s-Gra-
venhage
Frederik Wilhelm  Cornelis, zoon van Petrus Lede-
boer en van Janna Catharina van den Bout, te
Aalsmeer.
N.,. dochter van Jhr. Mr. Floris Willem van Styrum
en van A. van Heyst, te Haarlem.

2. N., zoon van Jhr. A. M. van der Does de Bije en
van M. D. J. Boddaert, te Arnhem.

2. N., dochter van M. C. Hennequin en van C. J. G.
Coets de Bosson, te Amsterdam.

3.  N. , zoon van K. G. van der Mandele en van M. C.
Hartevelt,,  te Haarlem.

4. N., zoon van Jhr. D. W. van Andringa de Kempenaer
en van E. M. de Bmyn, te Zutphen.

4. Pieter Vincent, zoon van Jan Marius van Stein Callen-
fels en van Suzanna Geertruida  Rookmaaker, te Maastricht

.  . .N. . zoon van Alexander James baron van Geen en

5.

5.

6.

7.

8.

8.

9.

10.

10.

12.

13.

14.

16.

16.

17.

18.

20.

23.

van Marie Haremaker, te Maastricht.
N. > zoon van N. L. Burman Eyck tot Zuylichem en
van Jonkv. C. Berg, Huize Rustenhoven te Maartensdijk.
NO, zoon van A. Ledeboer en van Auguste  Harting,
te EnschedB.
N., dochter van Jhr. W. H. de Beaufort en van B.
L. E. van Sminia , Huize Leeuwenburgh te Driebergen,
Elisabeth, dochter van Lodewijk zgidius Walaardt
Sacré en van Elisabeth van Assendelft de Coningh,
te ‘s-Gravenhage.
N., zoon  van Jhr. B. Ph. de Beaufort*en  van A. H. C.
van Eek, Huize Mariendaal bij Arnhem.
Adèle, dochter van Jan van Stralen en van Adèle de
Fremery , te ‘s-Gravenhage.
N., zoon van A. van Vollenhoven  Jr.’ en van J. M.
Rombach , te Rotterdam.
Johan, zoon van H. J. Ebbenhorst Tengbergen en van
S. M. Gerlings, te Hoorn.
N., zoon van Louis D. Boissevain en van Comelia J.
S. Feltkamp  ~ te Amsterdam.
Emma Doetje,  dochter van Mr. Jurjerd  Nanninga
Uitterd@k  en van Nathalie Henriette  Adolphine Retel,
te Kampen.
N., dochter van W. J. H. de Heus en van Geertruida
Adolphina Henriette Hermanna  Putman Cramer, Villa
Lusthof te Zeist.
Theodor Jacob Willem, zoon van Theodor Emanuel
Im Hof en van Josephine Ernestine Clementine van
Oordt , te ‘s-Gravenhage.
Marie Charlotte, dochter van Jhr. Theodor Engelbert de
Brauw en van Catharina Quirina Twiss , te ‘s-Gravenhage.
Josephus Jacobus Antonius Maria, zoon van Lodewijk
Theodorus Josephus Maria Meylink en van Maria Caro-
lina Leopoldina Cornelia van der Kun, te ‘s-Gravenhage.
Aletta Maria, dochter van Mr. Hendrik Zillesen en
van Louise Catherine Elisabeth von Hemert, te ‘s-Gra-
venha,ge.
N., zoon van Jacob Roeters van Lennep en van Catba-
rina Christina Johanna Hermina de Vries, te Apeldoorn.
N., dochter van Mr. Joachim Ferdinand de -Beaufort
en van Jonkv. Anna Maria Ernestine Louise Ruyde-
coper, Huize Molenbosch te Zeist.
N*, zoon van J. J. Rahusen en van J. A. Jackson,
te Utrecht,
N. > zoon van François Stoop en van Anna Fangman,
te Dordrech t .  .
N. > zoon van 8. C. L. L. Spruyt en van Anna Char-
lotte Reiniera Henrietta barones van Heeckeren, te
Capelle (Langstraat).
N., zoon van Jean JoÉeph Marie Chabot en van Maria
Tdedeboer  , te Kralingen.
N., dochter van Mr. Carl Eduard Havelaar en Maria,
Catharina Arnoldina Swaving , te Rotterdam.



24.

24.

24.

25.

26.

26.

26.

26,

29.

6.

6.

6.

13.
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14.

20.

20.

20.

27.
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N., zoon van Jhr. Willem Leonard van Spengler er
van Henrietta  Johanna van Lidth de Jeude, te Arnhem
N., dochter van W. F. Nering Bögel en van A. P
8. C. IJssel de Schepper, te Deventer.
N., dochter van Willem Hendrik van Oordt en var
Johanna Frederica Ledeboer , te Rotterdam.
N. > zoon van Charles de Roy van Zuidewijn en van
M. C. van Beckhoven, te Leur.
N., zoon (overleden kort .na de geboorte) van A. C.
J .  A: van Wageningen en van A. J. Kisselius, te
Dordrecht.
Hubertus Paulus, zoon van Mr. Hendrik baron van
Tuyll  van Serooskerken en van Arnoudina Hoevenaar,
te ‘s-Gravenhage.
Willem , zoon van Robert Macalaster Loup en van Jo.
hanna Louisa van der Leeuw ? tc ‘s-Gravenhage.
Catharina , dochter van Mr. Christiaan Hendrik van
Meurs en van Sophie Henriette Cabell , te Haarlem.
N., zoon van G. Buisman Jr. en van Elisabeth Maria
Albertine Vriesendorp , te Delft.

.
HU WELIJKEN.

Johan Frederik Lodewijk Blankenberg, met Emilie
Constante  Suringar , dochter van Prof. Dr. P. H.
Suringar en van P. 0. J. van Baerle, te Amsterdam.
Jhr. A. P. H. J. Mollerus met Jonkv. J.  C. W.
van Loon , te Amsterdam.
Wilhelm  Nicolaas Stratingh met Lammetje Catharina
Braakenburg , geb. te Amsterdam 17 Jan. 1861,
dochter van Jacobus Nicolaas en van Gertruida Ne-
derloff , te Haarlem.
Johan Christiaan Hendrik Hugh Mackay , geb. te
Helder, officier van gezondheid 20 klasse bij de K.
N. Marine , zoon van Hugh en van Johanna Christina
Hendrika Chappuisi , met Wilhelmine Johanna Com-
mijs , geb. te ‘s Gravenhage 22 Oct. 1860 , dochter
van Pieter en van Maria Louise Jannetje Chappuisi,
te ‘s-Gravenhage.
Jhr.  Antonie Willem Bowier,  old 44 jaar, met
Wilhelmina Constantina Theodora van Eys , te Heusden,
Mr. Lindor Serrurier , geb. te Dordrecht, oud 36
jaar, directeur van het Rijks Ethnographisch museum,
te Leiden, zoon van Daniel en van Catharina Elisa-
beth Wilhelmina Cuperus , weduwnaar van Martina
Cornelia Linde , met Madalon Sophie Elisabeth ten
Kate, geb. te Amsterdam 9 Juli 1862 , dochter van
Herman Frederik Carel en van Madelon Sophie Elisabeth
Thooft , te, ‘s-Gravenhage.
Jan Rudolf Tutein Nolthenius J.H.z. met Maria
Augusta Cordes  , te Amsterdam.
Karel Frederik Westerouen van Meeteren, zoon van
Bernard Theodoor Anne en van Hermina Maria Jacoba
Insinger  , met Anna Maria van Waning , te Ouder.
kerk aan den IJssel.
Jacob Frederik Klinkhamer, met Margaretha Elisabeth
Bosscha  , dochter van Prof. Dr. J. Bosscha,  te Delft.
Jhr. Quirinus  C. 5. van Andringa de Kempenaer .
zoon van Jhr. Julius Burmania en van Jonkv. Aletta
Catharina Alberda van Ekenstein, met Jonkv. A. W.
van Andringa de Kempenaer  , dochter van Jhr. Mr.
Tjaard Anne Marius Albert en van Amalia Gerardina
de Schepper, te Leeuwarden.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

9.

STF&FGEVALLEN.

Jacoba  Theodora van Riemsdijk  , geb. te Arnhem, oud
82 jaar, dochter van Gerrit en van Jacoba Theodora
van Leeuwen, en  weduwe van  Daniel  Jan Steyn
Parvé , te ‘s-Gravenhage.
Jean Corneille Elie van den Bergh , oud 76 jaar, te
Londen.
Cornelis Suermondt Jr., geb. te Rotterdam 18 Mei
1815 , zoon van Cornelis en van Hillegonda Snellen,
gehuwd met Elisabeth van Hoboken, te ‘s-Gravenhage.
Johan Marcus Baart de la Faille , geb. te Groningen
21 Mei 1883, zoon van Mr. Robert Daniel en van
Jonkv. Antje Hoitenga Speelman , te Groningen.
Mr. Card Hendrik Johan Willem Rink S.Z., oud 30
jaar, president van den landraad , te Malang.
Catharina Lydia Schellink, geb. te Rotterdam 3 Febr.
1826, dochter van Wouter Jan en van Diena Pe-
tronella de Voogd, gehuwd te Rotterdam in 1850
met Cornelis van Rossem , zoon  van Petrus en van
Sara Schadee  , te Rotterdam.
Jacoba Cornelia Arnoudina barones v. Zuylen v. Nijevelt,
geh. te Dordrecht .2 Nov. 1814, dochter van baron,
Arnout en van Jonkv. Maria Repelaer , weduwe van
Jacob Cornelis Paulus graaf van Hogendorp, te
‘s-Gravenhage.
Wilhelmine Cornelia Quirina van den Brandeler, geb.
te ‘s-Gravenhage 8 Nov. 1882, dochter van Louis
Christiaan en van Christina Petronella Greve , te
‘s-Gravenhage.
Catharina Maria Boonen,  geb. te Dordrecht, aldaar
gehuwd 8 Nov. 1882 met Mr. Adriaan Cornelis Crena
de Jongh , zoon  van Samuel en van Catharina Maria
Vos, te Dordrecht.
Engel Pieter de Monchy , geb. te Rotterdam 17 Juli
1793, kommandeur der orde van den Nederlandschen
Leeuw , groot-officier der orde van de Eikenkroon,
oud-president der Nederlandsche Handelmaatschappij ,
oud-lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
zoon van Michael Marinus en van. Maria Huisinga
Dekker, gehuwd te Rotterdam 6 Aug. 1817 met
Maria Johanna Mees, geb. te Rotterdam 30 Oct. 1796
en aldaar overleden 27 April 1867 , dochter van
Adriaan en van Catharina Elisabeth van Oor&,  te
Amsterdam.
Mr. Herman  Hendrik baron Röell , geb. te ‘s-Gra-
venhage 10 Dec. 1806, kommandeur der orde van
den Nederlandschen Leeuw, grootkruis der orde van
de Eikenkroon, griffier der Staten van Noordholland.
daarna commissaris des Konings in Utrecht 1858-60
en in Noordholland 1860-79, curator der rijks-
universiteit te Utrecht, zoon van Mr. Willem Frederik
en van Sara Johanna des H. R. Rijks barones Hop;
gehuwd 10 te Amsterdam 5 Mei 1835 met Elisabeth
van de Poll, geb. te Amsterdam 4 Maart 1808, st.
te Haarlem 15 Jan. 1862, dochter van Mr. Frederik
en van Elisabeth van Vollenhoven ; gehuwd 20 te
Utrecht Sept. 1865 met Jacoba  Elisabeth van de
Poll ,  geb.  te Amsterdam 11 Febr.  1807 , st. te
Baarn 28 Aug. 1882, zuster zijner eerste vrouw en
weduwe van Jhr. Jacob Hartsen, te Amsterdam.
M. E. van Lidth de Jeude,  oud  67 jaar, ontvanger
der registratie en domeinen te Utrecht, gehuwd met
M. E. de Roo , te Utrecht.



9.

11:

14.

17.

18.

18.

19.

20.

21.

21.

Mr. Jan Gare1  Ferdinand baron d’Aulnis de Bomouill,
geb. op den Huize Bijma bij Oldekerk  in Groningen
29 Juli 1811, kommandeur der orde van den Neder-
landschen Leeuw _, versierd met het Metalen Kruis,
oud-lid der provmciale staten van Groningen, oud-
burgemeester van Hoogkerk, oud-procureur-generaal
bij het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch, zoon van barq
Mr. Justus Hendrik Ludovicus en l-an Cniharina Clara
barones van Inn- en Kniphuisen, gehuwd te Groningen
25 Mei 1838 met Jonkv. Catharina Johanna Quintus,
geb. te Groningen 8 Maart 1818, st. aldaar 3 Jan.
1857, dochter van Jhr. Willem Jan en van Aleida
Sibilla Sara Wichers, te Velp.
Willem ba,ron van der Borch van Rouwenoort,  geb.
te Zevenbergen 18 Aug. 1882, zoon van baron T. W.
en van Stephanie Maria Alexandrine van der Meer:
Huize Roville bij Zevenbergen.
Dr. H. J. Rink Sz., oud 36 jaar, hoogleeraar aan de
rijksuniversiteit te Groningen, gehuwd met J. J. van
Meerten,  te Groningen.
Lucius Johan Theodorus Broekhoff, geb. te Twellc
8 Jan. 1816, ridder der orde van den Nederlandscher!
Leeuw en van die der Eikenkroon, secretaris-generaa:
bij  het departement van Marine, weduwnaar 1”. var
Maria Elisabeth Ma,gdalena Heppener, geb. 24 Oct
1829, st. te ‘s-Gravenhage 7 Febr. 1853, 2”. vz11
Henriette Cornelia Petronella Mahlstede, geb. 14 Apri
1820, st. te ‘s-Gravenhage 13 Dec. 1882, te ‘s-Gra,
venhage.
Jacoba Catharina van Henkelom, oud bijna 74 jaar
weduwe van Mr. Frederik Hendrik van Notten, ti
Amsterdam.
Gustavine Otteline Frederice Sophie barones van Nagel1
geb. te ‘s-Gravenhage 13 Aug. 1822, dochter van baror
Karel Anne Daniel en van Otteline Frederique Louise gra,
vin Bentinck, gehuwd te Neder-Hemert 19 Mei 1842 me
Willem Johan Cornelis ridder Huyssen  van Kat
tendiJke, geb. te ‘s-Gravenhage 22 Jan. 1816, st
ald. 6 Febr. 1866, kapitein-luitenant ter zee, ministe
van marine, enz., zoon van baron Mr. Johan Willen
en van zijn eerste vrouw Maria Stephania van Nel
lesteyn, te Rosendaal (gem. Rheden).
Gilles Pieter de Neve, geb. te Bergen-op-Zoom 30 Dec
1823, kommandeur der orde va.n den Nederlandschel
Leeuw, ridder der 3e klasse van de Militaire Willemsorde
grootkruis der orde van de Eikenkroon, luitenant-ge
neraal , oud kommandant van het Nederlandsch-Indi
sche leger, zoon van Adriaan en van Maria Lorentz
te Leiden.
H. J. Berghuis, dochter van N. en van H. J. Ruarius
gehuwd met Jhr. C. M. Janssens, te Batavia.
August Jan Emanuel Diemont geb. te Groningen Jun
1822, ridder der Militaire Willemsorde en der ord
van den Nederlandschen Leeuw, ridder der orde van del
Witten Olifant van Siam, oud-generaal-majoor van he
Nederlandsch-Indisch leger, zoon van Jan Jacob el
van Maria Dina Johanna de Wagner, gehuwd te Padan!
18 Aug. 1858 met Christina Everharda Thieme, si
t e  Ve lp  21 Juli 1881, dochter van W. J. Thiem
en van C. M. Smalt, te Arnhem.
Dr. Johannes van Vloten, geb. te Kampen 1818, oud
hoogleeraar bij het Atheneum te Deventer, zoon va
Willem, predikant te Kampen, gehuwd met J. E. H. C
van Gennep , te Haarlem.
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Joanna  Wilhelmina Frederika  barones van Tuyll van
Serooskerken, geb. te Amersfoort 18 Juli 1842, dochter
van baron Frederik Christiaan Hendrik en van Jonkv.
Johanna Ortt, te Hillegom.
Johanna Wilhelmina Philippina barones van Imhoff, te
Groningen.
Johanna Jacoba Wigeri Aberson, oud 27 jaar, dochter
van Johannes, emeritus predikant te Oosterhout, en van
Jacoba Sophia Lotsy, te Breda.
Jhr. Eduard August Otto de Caaembroot, geb. te Oud-
Vossemeer 20 Juni 1813, kommandeur der orde van
den Nederlandschen Leeuw en van die der Eikenkroon,
enz , luitenant-generaal, oud-minister van Oorlog en
adjudant des Konings in buitengewone dienst, zoon van
Jhr. Samuel Otto en van Wilhelmina de Haan, ge-
huwd met Magdalena - Rueck, geb. te ‘s-Gravenhage
29 Sept. 1826, dochter van Albertus en van Wilhelmina
van der Straaten, te ‘s-Gravenhage.
Johanna Cntharina Louisa Isabella van Mulken,  dochter
van den oud-minister van oorlog, Johannes Josephus
van Mulken, gehuwd met N. J. M. Schelfhout, te
Medemblik, ontvanger der directe belastingen, enz., te
*s-Gravenhage.
Mr. Willem Frederik Carel de Eerens, geb. te ‘s-Gra-
venhage 2 Sept. 1833, raadsheer in het hoog gerechtshof
van Nederlandsch Indie, zoon van wijlen den gouverneur-
generaal van Nederlandsch Indie  Dominique Jacques
de Eerens en van Dorothee Jeanne Hermine de Salve
de Bruneton, gehuwd ta Breda 24 Juli 1857 met
Jonkv. Elisabeth Cornelia Amalia Barnaart, geb. 12
Oct. 1835, dochter van Jhr. Willem Philip Jan en
van Helena Christina  Geore;etta  Beckers, te Buitenzorg.

Kornelis Junius van Hemert,  oud 60 jaar, haven- en
dokmeester te Amsterdam, gehuwd met J. P. Jolly, te
Amsterdam.
Joha.nna Appolonia Mauritz, oud 72 jaar, dochter van
Gerardus en van N. ‘t Hooft, gehuwd 5 Juni 1844
met Mattheus A. Rees, zoon van Mattheus Willem
en van Jacoba van der Does, te Dordrecht.

Briefwisseling.

J. B. te A. Van uwe familiebescheiden zal een nuttig
gebruik worden gemaakt.

P. J. E. v. L. te A. Uwe zending goed ontvangen.
Kais. Kön. Verein. ,,Adler/l te Weenen.  Verplicht ons met

de zending van uw Monabblat  No. 28, niet ontvangen.
E. L. te A. Uwe bijdrage over kerkzegels zal welkom zijn.
Verein ,,Roter  Loeweu te Leipzig. Verplicht ons met de

zending van alles , wat door uwe vereeniging in druk
wordt uitgegeven.

Aanvullingen of verbeteringen van artikelen zullen het
bestuur steeds welkom zijn ; de titel en inhoud a.lsmede
de lijst van errata zullen verzonden worden met N”. 12
of met het le nummer van den 2en jaargang.

Leden, die een keurigen linnen stempelband met beweeg-
baren rug verlangen tegen den prijs van f 1.25, franco
aan huis, om losse jaargangen te bergen, gelieven daarvan
ten spoedigste kennis te geven aan den secretaris; bij
genoegzame deelneming zal die band vervaardigd worden.

Gedrukt bij GEBR. J. 8s H. VAN EAPWENHUYSEN,  te ‘s-Gravenhage.
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Genealogisch-heraldiek genootschap ,,De
Dit blad verschïnt omstreeks het midden

van iedere maanh onder redactie van het
bestuur en wordt Alleen aan de leden van
het
mede

enootschap  gezonden. Brieven en
%eelinpen, alsook bijdragen voor het

Maandblad te zenden aan den secretaris
van het genootschap, den Heer 8. 8.
VORSTERITAN YANO~EN,  BaZistraat39a,  te
‘s-Gravenhage.
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Leden te ‘s-Gravenhage betalen per
jaar, (behalve f 250 entrbe)  . . f 10.00

Zij, die buiten ‘s-Gravenhage wo-
nen . . f 6.00

De le’ ja&&& (iSSi> is ;o& de uieuwe
leden verkrijgbaar, . . . . . f 6.00

Advertentlën in verband met bovenge-
noemde wetenschappen, per regel f 0.20
Afzonderlijke nummers niet verkrijgbaar.
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‘ s - G r a v e n h a g e . 1883. l

Tot leden z$jn toegetreden, de Reeren:

Jhr. G. K. van den Santheuvel . . . . ‘s Gravenhage .
J h r .  8. L. v a n  S c h u y l e n b u r c h  . . . . H o o g  Keppel.

Het Maandblad wordt in ruil gezonden aan :
3,edactie Deutsches Adelsblatt , te Rerlijn.
Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen, te Middelburg.
Friesch genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde,

t e  L e e u w a r d e n .

Boekwerken, enz., ontvangen voor de bibliotheek

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

én het archief,
Monatsblat,t  der Kais. Kön. Heraldischen Gesellschaft
Adler N”. 37.

K. K. HERALDISCHE GESELLSCHAPT ,,ADLER"  , te Weenen.

De Portefeuille. Nieuwe Kunst- en Letterbode. Ve
jaargang. No.  37141.

TACO H. DE BEER, te Amsterdam.
De Maasgouw. Orgaan voer Limburgsche  geschiedenis
NO. 2 1 0 - 2 1 1 .

REDACTIE ,MAAS~OUW~  , te Maastricht.
Der Deutsche Herold. Zeitschrift  für Heraldik, Sphra-
gistik  und Genealogie. XIVe jaargang, N”. 12.

HEEALD.  VEEEIN  ,,HEEOLD'  , te Berlijn.
Tijdschrift voor Noord-Brabantsche Geschiedenis, Taal-
en Letterkunde No. 5-6.

AU G. SASSEN, te Helmond.
New Amsterdam Gazette. Vol. 1. N”. 6. 1883.

MOR. COSTER,  te New-York.

Deutsches Adelsblatt Wochenschrift für die Interessen
des deutsches adels beider Confessionen.II  Jahrg. N’.l-2.

PAUL. FEHR. VON ROËLL,  te Berlijn.
J. W. te Water. Levensbijzonderheden van Pieter
Adr.zn.  van der Werff. Z. pl., 1814. go.

J. VAN DER BAAN, te Wolfaartsdijk.

Alex. von Dachenhausen. Genealogisches Taschenbuch
der adeligen Haüser. Wien, 1884. 12”.

Van den Schrijver.

Le Chev. de Crollalanza. Almanach Héraldique et Drô-
latique.  Paris et Pise , 1883. Roy. 8vo.

Van den Schrijver.

159.

160.

161.

162.
163.

164.

Yel 11 van het tijdschrift ,,Nederlandsche  Heraut//,
waarin Het Wapen tles Konings.

J. A. KOOPUANS,  te Nijmegen.

A. A. Vorsterman van Oyen. De kikvorsch in de
heraldiek.

(Overgedrukt uit Slotboom’s Halve Guldens Uitgave
Kikkerstudiën, N”. 1).

Van den Schrijver.

_%‘. Nijhoff. Berigt aangaande het oud archief der stad
Nijmegen. Niet in den handel.

J. C. VAN DER MUELEN.

Algemeen Nederlandsch familieblad, N”. 72-84.
Jhr. A. Lycklama & Nyeholt. Jaarboekje van den
Prieschen adel , in verband tot de ridderschap van
Friesland. Leeuwarden, 1883 en 1884. 8’. le en 2,
jaargang.
N. J. B. baron Schimmelpenninck van der Ove.
Geslachtl#t  van de descendenten der broeders en zust&s
van Abraham Dedel en zijne huisvrouw Anna Jacoba
Geelvinck.  Uitgegeven ten voordeele van het fonds

Dedel. Utrecht, 1583. 8”.
Aangekocht.

Voor het Album , bedoeld in Maandblad N”. 6 , zijn
bijdragen ontvangen en wel van de leden : W. C. Baert ;
J. G. de Groot Jamin Jr. en Pierre J. E. van Loon.

Wapens op kwartierborden en kwartierstaten.

Op verschillende praalgraven, grafmonumenten, zerksteenen
en in de vorige eeuwen in bijna alle kerken, op zeer
groote houten borden, vond men meestal behalve het
wapen van den persoon, die daaronder of in de nabijheid
begraven is, nog een aantal andere wapenschilden uitge-
houwen of afgebeeld, die geslachten aanduiden welke in
betrekking stonden met den begravene, n.1. die van zijn
grootouders, overgrootouders, enz , zoowel van vaders als van
moederszijde. Deze wapens , waarvan het aantal minstens
vier of zoo er meer zijn, altijd een zekere macht van het
getal twee bedraagt, noemt men kwartieren, zoodat men
van iemand sprekende die daar ligt, zegt dat hij daar
begraven is met zijn wapen en 4 (of 8, 16, enz.) kwar-
tieren. Als er slechts de twee wapens der ouders staan
noemt men die evenwel geen kwartieren.

Voor de kerken, waarin deze wapenborden, hetzij aan



den muur of aan een der pilaren gehangen werden, was
deze gewoonte van een zeer groot geldelijk belang, zooals
men uit de oude kerkelijke rekeningen kan zien. Als een
voorbeeld hiervan kan dienen, dat voor het recht van het
hangen dier wa.penborden  , of, zoo als zij daar genoemd
worden, rouwkassen, in de Groote of St. Jacobskerk te
‘s-Gravenhage van 1759 tot 1786 betaald is geworden de
som van ongeveer 14752 gulden, dus gemiddeld per jaar
527 gulden (1).

Het minste dat er betaald is geworden was in 1759,
toen er slechts een wapen met vier kwartieren, nl. van
Hendrik van Hoorn (2),  gedeputeerde in de Staten-Generaal,
werd opgehangen, waarvan het recht bedroeg 156 gulden 16
stuivers en het meest is er betaald geworden in 1762,
n.1.  1681 gulden, 3 stuivers en 12 penningen, toen er
vier wapens nl. van Anna Maria van Nispen , geb. van

’ der Gracht (3)) Maria Jacoba Reigersman, geb. van der
Heyden de Gouda (4), Mr. Pieter Meerman (5), Mr.
Jacob Reygersman (6) en even zooveel kwartierborden,
n.1.  van Theodore Marie de Carnin, graaf van Lillers  (7),
Française van Erpecum, geb. Fagel (8)) Dr. Pieter Buteux
(9) en Stephanus Laurentius graaf van Neale (10) , werden
opgehangen.

Dit recht werd berekend naar de oppervlakte welke het
wapenbord besloeg, zoo  vindt men b. v. sangeteekend
nopens de rouwkas met 8 kwartieren van ,,de Hoog Geboren
//Jonkheer  Jan baron van Leyden, Heere van West-Ba-
,,rendrecht  en Carnisse, Generaal majoor van de Cavallerie
tIten dienste van deezen Staat, zijnde ongehuwd te Breda
,,overleeden en van daar Herwaarts getransporteerd en
11 Vrijdag den 2 Augustus 1782 des nagts half Elf UUF

ain stilte bijgezet in deszelfs Grafkelder op het Hooge
“Choor , zijnde het Tweede Graf in den Vierden Reegel
nop de zark van welke grafkelder de navolgende inscriptie
nis uitgehouwen :

,,Hier  rust den Heere Diderick van Leeuwen
,,Raedt  in den Have  Provinciaal en Hoogen Raedt
#van Holland, sterft den 21 April 1596

/lende
UJoffrou  Catharina van der Goes zijn Ed.
,,Huisvrouwe,  sterf den 20 Jan. 1608 (11).

,,Hoven  welke inscriptie haar lieder bijder wapenen zijn
//uitgehouwen.

,,De hoogte van de Rouwkas bedraagt 18 voeten en
/de breedte 9 voet 4 duim, in het vierkant gerekend
11168  vierkante voeten waarvan de kerk gerechtigheid
nbedraagt . . . . . . . . . f 4 0 3 - 4 - 0
j/Agt. Quar t i e ren  . . . . . . - 16 - 0 - 0
,,Drie Banieren, met Helmet, Gantelet ,

,Spooren,  Staf, etc. . . . . . - 54 - 0 - 0

f’473-4-0”
Zijn 8 kwartieren zijn:
van Leyden. de Roovere.
van Ruytenburg. Meerman.
Paedts. van Beveren,
van der Nisse. van Nes.
Deze wapenborden waren van best eikenhout vervaardigd,

de I wapens en bas relief, de helmen met kroonen, helm-
teekens en dekkleeden, somtijds geheel en ronde bow en
zeer kunstig gesneden, het geheel met de daarbij be-
hoorende kleuren geverwd en zwaar verguld, zoo als uit
de enkele nog overgebleven exemplaren blijkt. Op de
heraldieke tentoonstelling in 1880 te ‘s-Gravenhage ge-

,
“

houden, waren er verscheidene voorhanden (zie den Catalogus
daarvan op blz. 443 e. v.), alsmede een groot pyramidaal-
vormig monument, geheel als marmer geschilderd met de
32 kwartieren van Mr. Hendrick  van Asch  van Wijck  heer
van Prattenburg (no. 4974),  benevens eenige enkele wapen-
schilden met helmen en dekkleeden van Mr. Arent  de
Raet, baronet en van zijn 28 vrouw Johanna Susanna
Snellius (no. 4995 en 4996))  met de daar los bijgehangen
kleinere kwartierschildjes en een groot aa.ntal  op hout
geschilderde wapenborden, die vroeger in verschillende
kerken gehangen hebben.

Behalve op deze wapenborden of rouwkassen teekende
of schilderde men de kwartieren ook op papier, perkament,
doek of op paneeltjes, hetzij om er genealogiën mede te
versieren of om ze in lijsten aan den wand te hangen.

De kwartierwapens, zoowel op de rouwkassen als op de
laatstgenoemde stoffen, waren in 2 of 4 kolommen gerang-
schikt met het volledige wapen van den persoon, waarop
zij betrekking hadden in het midden ; die welke op papier,
perkament of doek, geteekend of geschilderd zijn, komen
ook op een andere wijze gerangschikt voor, nl. naast
elkander en dit tafereel noemt men dan een kwartierstaat.
Daarop staan de wapens der voorouders van den hoofdpersoon
boven aan. op eene rij, die van man en vrouw naast
elkander met hun namen er onder, daaronder weder eene
rij met de wapens en namen of soms alleen de namen
hunner kinderen, nl, van de 2 eersten een zoon, die gehuwd
is met de dochter van de derde en vierde, enz. tot de
ouders van den hoofdpersoon en dan deze met zijn volledig
wapen en onderschrift. Op enkele zeer uitvoerig bewerkte
kwartierstaten staan ook op de kwartierschildjes de helmen
met hun helmteekens.

Deze kwartierstaten, somtijds zeer fraai gepenseeld, maar
ook zeer dikwijls afschuwelijk slecht, moesten in vele
gevallen als officiëele documenten dienst doen, zooals bij de
opname in verschillende adellijke stiften en andere ridderlijke
corporatiën. In deze gevallen moesten zij, zooals men dit
noemt, worden opgezworen door’daartoe  bevoegde personen
en werden ook door hen bezegeld en onderteekend.

Oorspronkelijk was het de bedoeling, dat al de kwartieren,
die op de genoemde rouwkassen of kwartierstaten voor-
kwamen, van adellijke of riddermatige geslachten moesten
zijn en ten einde te verhinderen, dat er wapens van niet
adellijken  in opgenomen werden, zijn verschillende edicten
uitgevaardigd, zooals o. a. in de Oostenrijksche Nederlanden
een van 23 November 1720, waarbij verboden werd aan
,,roturiers”  (onadellijken) om kwartieren tentoontestellen en
aan de a#delhjken  gelast om geen andere dan adellijke
kwartieren te gebruiken, op eene boete van 50 gulden
voor iedere overtreding en bij dat van 24 December 1755,
art. 6 werd verboden, de volgorde der kwartieren in genea-
logien , op grafschriften, vensters of kelders, hetzij in het
publiek, hetzij binnenshuis, te veranderen of er verkeerde
kwartieren in te plaatsen op een boete van 200 gulden,
benevens de onkosten van het proces en die van het ver-
nietigen dier kwartieren Het schijnt dus dat een vroeger
edict, in dato 14 December 1606, waarbij in art. 3 voor
gemelde overtredingen slechts 50 gulden boete bepaald
was, niet die uitwerking had gehad, die men er van ver-
wacht had en het noodig geoordeeld werd de boete hooger
te stellen.

Uit het verbod tegen het plaatsen van niet adellijke
kwartieren blijkt, dat er wel eens wapenschildjes van
onadellijke personen of geslachten tusschen de andere gezet
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werden, en dat de regeering , hoewel zij die niet openlijk
tegelijk met die van adellijke personen tentuongesteld  wilde
hebben, toch erkende dat die niebadellijke  personen of
geslachten toch wel wapens konden hebben, zoodat de
meening van enkele autoriteiten op heraldiek en genealo-
gisch gebied, alsof een wapen van een onadellijk persoon
iets onbestaanbaars zoude wezen, niet op deugdelijke
gronden berust ; terwijl zij zelven  niettegenstaande hucne
bewering, toch somtijds aan niet-adellijke personen wapens
hebben toegeschreven.

AANl’EEKENMQEIï.

(1) In de boekerij van den heer A. 8. Vorsterman van
Oyen berust : Orcbnnantie  op ïiet plaatzen  van wapens, in
de G r o o t e  o f  S t .  Jacobs  Kerk iw ‘&%avenAage.  ‘s-Graven-
hage,  1739. 4O.

(2) Hij is geb. 21 Februari 1687, st. 11 en beqr. 20
October 1739, was een zoon van Nicolaas, heer van Kou-
dekerke, raad en burgemeester van Vlissingen, bewind-
hebber der 0. Ind. Compagnie ter kamer Zeeland, overleden
1 September 1734, en van zijn 2e vrouw Johanna de Put-
ter, overleden 16 Mei 1707, met wie hij 10 December
1625 gehuwd was. Dit geslacht behoort tot die zeauwsche
familie welke in Augustus 1814 in _den Nederlandschen
adelstand is opgenomen (a).

Zijn vier kwartieren zijn : van Hoorn (in goud een roode
dwarsbalk vergezeld in het schildhoofd van twee zwarte
paardekoppen met halzen en in den schildvoet een zwarte
met zilver beslagen jachthoorn); la Lier (in blauw een zeilend
schip op een zilvere zee) ; de Putter (in zilver 3 vogels
(putters) in natuurlijke kleur, geplaatst 2 en 1) ; Huygens
(in zilver een blauwe schuinbalk beladen met 3 opvliegende
zilveren vogels, geplaatst in de richting van den dwarsbalk).

Hij is begraven in het 4e en 5e graf, zijnde een dub-
bele kelder, in den zevenden regel op het hooge koor,
makende met het 4e graf in den achtsten regel een graf-
kelder, waarin ook begraven ligt de heer president van
Rijnkershoek. De mond of opening van dit graf is gedekt
m e t  tegelen. ZJi’n beide echtgenooten zijn ook in dezen
grafkelder bijgezet  en wel de eerste Anna Christina van
Buytenhem op 27 Januari 1740, met 4 kwartieren, en de
tweede Antonia de la Porte, op 23 September 1745, met
haar wapen en deze wapenen zijn gehangen geworden tegen
den noordmuur van de kerk, boven de kapel van den Hove.

Van zijne kinderen vind ik in het doopregister der Groote
Kerk : Nicolaas Hendrik, ged. 13 December 1716, get. de
hr. raatsheer Binkershoek voor dhr. Nicolaas van Hoorn
en mevrouw Esther Regina van Buytenhem. Johanna Regina
ged. 26 December 1717, get. Mevrouw Ida de Hochepied,
wed. wijlen dhr. Valkenier en dhr. Johan van Buytenhem.
Cornelia Aerhoudina  , ged. 12 Februari 1721,  get. Mr.
Cornelis van Bijnkershoek , raadsheer in den Hoogen raad
en mevrouw Johanna Aernoudina Pasque (s) de Chavonnes,
huisvrouw van Nicolaas Johan van Hoorn.

Johanna Regina voornoemd st. ongehuwd 15 Juli 1766
en is begraven s’avonds 19 Juli in de reeds vermelde graf-
kelder met vier kwartieren: van Hoorn, de Putter, van
Buytenhem (doorsneden, a gedeeld 1 in blauw 3 gouden
jachthoorns, geplaatst 2 en 1, 2 in rood een zilveren kepel
vergezeld van 3 visschen (roggen) van ‘t zelfde, b in zilver
op een grasgrond een springend bruin hert) , van Breen (in

(u) Zie J. C. van der Muelen, De Nederlandsche Adel, blz. 77 e.v.

blauw een zilveren keper vergezeld van 2 visschen (roggen)
van t’zelfde en in den schildvoet een gouden jachthoorn).

Zijn broeders en zusters waren :
Jacob , geb. 11 October en st. 7 November 1676.
Jacob, geb. 20 December 1677, st. 18 September 1709.
Johan, geb. 19 November 1681, tr. Jacoba Catharina
van der Stringe.
Petronella Marie, geb. 5 Juli 1683.
Nicolaas Johan, geb. 27 Maart 1685, st. 12 Aug. 1746.
Hendrik, geb. 21 Februari 1687, st. 20 October 1759.
Constantijn, geb. 25 Juni 1690, st. 2 Februari 1742.
Johanna Maria, geb. 27 Augustus 1693, st. 20 Fe-
bruari 1744.

(3) Zij is begraven 11 Januari 1762, in het 6e graf,
een kelder gelegen in den derden regel in de Zuid Cape1
van het koor, van ouds genaamd de Cruys Capel. De .
mond of opening van dit graf is gedekt met een zerk
waarop de namen en wapens van Justus van Nispen (b) en
Elisabeth van der Gracht zijn uitgehouwen. Deze Justus
was een zoon van Hendrik en van Antoinetta van Rijswijck,
secretaris van de raden en generaalmeesters van de munt
der Vereenigde Nederlanden, huwde in 1624 Elisabeth van
der Gracht, dr. van Wijnand en van Digna van Tongeren ;
zij stierf 16 Maart en hij 21 November 1652, beiden
werden begraven in bovengenoemd graf.

Uit het huwelijk van Anna Maria met Mr. Johan van
Nispen, die tot den protestantschen  tak dier familie be-
hoorde, 1 Januari 1719 stierf, ook in genoemde kelder
begraven is en wiens wapen na het overlijden zijner echt-
genoote boven het hare geplaatst is, vond ik de navolgende
kinderen in het doopregister der Groote Kerk te ‘s-Gra-
venhage vermeld

1.

2.

3.

4.

-Digna, ged. 30 Juni 1694, get. Mr. Johan van
Nispen,  generaal van de munt, en Digna van der Gracht.
Johan, ged 23 Sept. 1696, get. Mr. Johan v. N.
raad en generaalmeester der munt, Maria van Nispen
vrouw van Adriaan La Pla, capteyn (deze waren 14
December 1681 te ‘s-Gravenhage gehuwd).
Johan, ged. 9 Maart 1698, get. Johan v. N., raad
enz. en Isabella Maria van der Gracht.
Johan, ged. 22 April 1699, get. idem en Digna
van der Gracht, huisvrouw van den generaa,l (van
de munt) van Nispen.

(4) Zij is overleden 3 Februari 1762 en begraven
‘s avonds 9 daaraanvolgende in het elfde graf een dub-
bele kelder gelegen in den derden regel in het halve kruis-
werk, gaande met een deur onder het orgel en is afkomstig
van de heer Gare1  van der Heyde (c), die hetzelve in vroeger
tijd gekocht heeft van de erfgenamen van wijlen de heer
Mr. Reynier van Pers@, raadsheer in den hove van Holland.

Het ovaal wapenschild is gedeeld 1 Reigersman, 2 van
der Heyden de Gouda, nl.: gevierendeeld 1 en 4 in blauw
drie gouden sterren, geplaatst 2 en 1; 2 en 3 in goud
een zwarte leeuw. een lange stengel met bladeren en van
boven een bloem tusschen de pooten vasthoudende. Zij was
gehuwd met Mr. Jacob Reigersman en liet bij haar over-
lijden 3 zonen en 3 dochters na

(6) Zijne kwartieren zijn: van Nispen, WUI  Rijswijck, van der Mijl,
Snoeck, Deyms, Schellaert, Houterlee en van Houweningen.

(M. A. v. R. v. D. K.)
(c) Uit het oude geslacht van der Hee of van der Heiden, dat heeft zich

genoemd van der Heiden de Gouda. De Lange van  ?+gaerden  1 bl. 29,
noot 0.
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(5) Hij was heer van Piershil, raadsheer in den Edelen
love van Holland, overleed 28 Juni en is begraven 3 Juli
1762 in een kelder, die hij 2 Mei 1753 voor 250 gulden
van de kerkmeesters had gekocht. Uit zijn huwelijk met
Jacoba Catharina van Schoonhoven liet hij bij zijn over-
lijden twee dochters na. Van ziin kinderen vond ik :

*
1.

2.

Pieter, ged. in de Kloos<erkerk  29 September 1743,
get. Mr. Pieter van Schoonhoven, raad en regerend
burgemr. van Rotterdam , Maria Anna Witheyn.
Dit kind schijnt jong overleden te zijn.
Maria Johanna, ged. in de Kloosterkerk 1 Juni
1748, get. Mr. Thomas van Schoonhoven en Maria
Johanna Witheyn.

(6) Hij was geheimraad van den Paltsgraaf van den Rijn
(markies van Bergen-op-Zoom), raad der domeinen van
den prins erfstadhouder, st. 7 September 1762 en is bij
zijn huisvrouw, (zie 3), begraven 13 September daaraan-
volgende. Hun beider wapens zijn boven elkander geplaatst
tegen den westmuur  van het orgel.

Zijn 4 kwartieren zijn te vinden in de Geaeatogisc/Le
Kwartierstaten van Nederlalzdscke  Geslachten, op den kwar-
tierstaat van Andreas Reigersman.

(7) Luitenant-generaal bij de infanterie in dienst der
Vereenigde Nederlanden, is ongehuwd overleden 5 Mei
1762 en begraven 10 d. a. v., des morgens ten 10 uur, in
een grafkelder van de kerk, genaamd het graf onder het
comptoir ; zijn naam en wapen zijn in een koperen plaat
gegraveerd, die op de kist gespijkerd is geworden De
rouwkas was hoog 14 voet, 1 duim en breed 10 voet, 1
duim, voorzien van zijn wapen, in rood drie gouden aan-
ziende leeuwenkoppen, geplaatst 2 en 1; was gedekt door een
kroon en voorzien van het devies VIRTUS SIBI PKAEMIUM,

zijn 16 kwartieren, drie bannieren, helmet,  wapenrok ,
gantelets  en sporen.

Zijn 16 kwartieren op 2 rijen ter wederzijde van zijn
wapen geplaatst waren van vaders zijde : Carnin Lillers,
Morquais, Moret, Pardo, Ostrel dit de Lierres, Mailly,
Tramerie, de Grault; van moederszijde : Bethune, Fleckin,
Cotterel, Havreck , Noyelles, de Marle , Noyelles , Berghes.

(8) Zij was geb. 23 November 1680, st. 2 Juni 1762
en is begraven ‘s avonds 9 Juni 1752 in het 7e graf, een
kelder gelegen in den tweeden regel van het kruiswerk.
Op den mond va.n dit graf ligt een zerk waarop het wapen
van van Erpecum is uitgehouwen.

Haar ovaal wapenschild omgeven door een ineen gestren-
geld weduwkoord, is gedeeld : 1 van Erpicum (gedeeld a in
goud een zwarte adelaar, 0 in goud 4 roode ruiten 1, 2
en l), 2 Fagel (in rood 2 verlaagde gouden kepers van
boven vergezeld van 2 elkaar aanziende vogels van ‘t zelfde).
Haar 8 kwartieren zijn , van vaders zijde: Fagel, Rosa ,
Poignet , van Hoogeveen ; van moeders zijde : d’ Aux Brebis,
Tutelaer, du Jardin , de Vogel.

Zij was een dochter van Mr. François,  geb. 3 Juni 1618,
st. 6 Januari 1681, president van den hoogen raad van
Holland, Zeeland en West-Friesland, Prançois zoon ex
Maria Rosa, en van Catharina d’Aux Brebis. In 1705 was
zij gehuwd met Johan van Bijemont (zoon van Jacob en
van Judith Divoort) , burgemeester van ‘s-Gravenhage , uit
welk huwelijk twee kinderen geboren werden : Gaspar van
Bijemont, geb. 1 December 1706, st. jong en Mr. Jacob
yan Bijemont, ged. in de Groote Kerk 27 Mei 1708, get.

Mr .  Daniel Aux Brebis en Abigaël  Fagel, vrouwe  van
Schalkwijk, weduwe Pauw; st. 8 en begr. 14 Mei 1773
in de Groote Kerk, in het graf zijner huisvrouw, als wan-
neer beide wapens naast elkander boven het graf gehangen
zijn aan de Noordzijde van het hooge koor
rouwkas

Op zijn
waren de navolgende kwartieren, van vaderszijde :

van Bijemont’, Divoort, van den Heuvel, van der Graaf;
van moeders zijde: Fagel, d’Aux Rrebis, Rosa, Poignet Zijn
wapen is gevierendeeld: 1 en 4, in goud een zwarte gekan-
teelde en tegen gekanteelde dwarsbalk vergezeld van 7 bijen,
vier boven en drie onder den balk; 2 en 3, in blauw drie
gouden St. Jacob schelpen geplaatst 2 en 1 en een vogel in na-
tuurlijke kleur op een gouden takje, in het midden. Helm-
teeken  een zilveren bijenkorf waarboven 3 bijen vliegen
en waartegen een zwarte beer staat. Devies: QUAERENDO.

Hij was agent van de Staten-Generaal der Vereenigde
Nederlanden, en huwde 6 Maart 1736 met Antoinetta van
Schuylenburgh, geb. 25 Februari 1710, begr. in de Groote
Kerk 1 Maart 1773, dochter van Willem Hendrik en van
Aletta Johanna des H. R. Rijks gravin van Heemskerck.
Hun zoon Mr. Johan Francois van Bijemont , burgemeester
van ‘s-Gravenhage, gehuwd met Machtelina Christina
Lestevenon , st. oud ruim 43 jaar als laatste mansoir van
zijn geslacht en is Donderdag 1 Mei 1783 des avonds in
de Groote Kerk begraven, Bij deze gelegenheid is het
familiewapen verbroken en vervolgens in de rouwkas een
wit blazoen geplaatst met de 4 kwartieren van vaders- en
even zooveel van moeders-zijde en is hetzelve aan de noord-
zijde van het hooge koor gehangen ter zijde van de wapen-
schilden zijner voorouders.

Françoise’s 2e man was Mr. Willem van Erpecum , die
zonder kinderen overleed en in het graf, waarin zij later
bijgezet werd, begraven is op 26 Februari 1755.

(9)  Zijn vier kwartieren zijn te vinden in de Genealogische
&wartierstatee  van Neclerlandsche gea.&z&en op den kwartier-
staat van zijn zoon tMr Pieter, Hij zelf is begraven ‘s avonds
26 Augustus 1762 in een kerkgraf  op het hooge koor,
omdat het graf van den heer van Goens vol was, daar zijn
huisvrouw Agnes Anna van Sandick in begraven was op
5 April 1748 met vier kwartieren, en beide rouwkassen
werden toen naast elkander geplaatst. Over het geslacht Buteux
zie men het Stam- en wapem3oek  van aanzienlijke geslachten,
door A. A. Vorsterman van Oyen.

(10) Hij is vermoedelijk een zoon van John de Neale,
Teboren  en overleden in Suriname en van Anna Verboom  (cl),
;eb. te Zierikzee èn overleden te Leiden 7 Januari 1733.
[s geboren in Suriname 6 December 1688, was eigenaar
van eenige plantages aldaar, later kapitein te Amsterdam
:n werd als kamerheer van Frederik 11, Koning van
Pruissen,  den 6 November 1750 door dien vorst in den
zravenstand  verheven.

Hij is begraven met 4 kwartieren des avonds 6 Novem-
Ier 1762 in het eerste graf, een dubbele kelder gelegen
n den eersten regel in de Noord Cape1 van het koor
iestijds genaamd #de Cattechisatie”,  van ouds genaamd
rOnze  Lieve Vrouwe Kapel,” door hem van de Ed.
Schtb.  heeren kerkmeesters den 11 Maart 1748 gekocht
[oor de som van 425 gulden, liggende daarop een zerk
saarop  zijn wapen en 4 kwartieren zijn uitgehouwen. In

(d)  Volgens opgave  van den heer M: A. v. R. v. cl. K., doch dan schijnt
tet dst  zijne kwartieren niet juist geplaatst waren.
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dezen kelder zijn ook zijn beide vrouwen begraven, n.1.
l” Maria Jacoba Grommée, overleden 28 October 1744,
op den 2 November van dat jaar en 20 Justina Magdalena
Hilleman, overleden 1 Maart 1748, op den 8 Maart 1748.
Hij was in het laatst van zign  leven te Berlijn woonachtig,
maar is te ‘s-Gravenhage overleden 1 November, in den
Nieuwen Doele, alwaar hij gelogeerd was.

Zijn wapen is gevierendeeld, 1 en 4 in blauw 3 zilveren
wassenaars (de Neale),  2 en 3 in rood een gouden leeuw,
die van het 3e kwartier omgewend. Het schild is gedekt
door een kroon met 5 paarlen. Helmteekens 1’.  Een
zwarte vleugel beladen met een gouden klaverblad; 2”.
een uitkomende wildeman met loof omkranst in de rech-
terhand een knods houdende. Devies: VAINCI~E  ou MOUBIR.
Zijn le vrouw was een dochter van Abraham Grommée,
medicinae doctor en van Catharina van der Wayen. Haar
kwartieren zijn : Grommée, van Lodenstein,  van der Waeyen,
en van Vollenhoven. Met zijn zoon Ferdinand Ludwig Carl
Heinrich Phillipp Maximilian Graaf von Neale, opperschenker
en werkelijk geheimraad van den Koning van Pruissen  (el,
en overleden 24 September 1828 stierf zijn geslacht in
de mannelijke lijn uit, daar deze bij zijn echtgenoote
Eleonore von Keller, slechts 2 dochters verwekte.

Zijn 4 kwartieren zijn van vaderszijde : de Neale, Ver-
boom (in zilver een boom vergezeld van 3 visschen, geplaatst
2 en 1, alles van groen); van moederszijde: Cornish (in
zwart een gouden gekantelden keper, van boven met 5
kanteelen, van onderen met 4, die recht tegenover de
kanteelen van de bovenzijden van den keper staan, ver-
gezeld van drie witte rozen geplaatst 2 en l), Brand@
(in zilver een blauwe keper vergezeld in ieder der boven-
hoeken van een roode ruit waarop een zilveren kruis, eti
in den schildvoet een zwarte meerl).

(11) Zij was een dochter van Pieter, st. 11 Mei 1590
baljuw en dijkgraaf van Delfland, rekenmeester van Holland
en van Maria van der Dussen,  Cornelis dr. ex Maria van
Duveland, en was de 2e VIOUW  van Mr. Diederik van Leyden
van Leeuwen, zoon van Adriaan en van Maria van Loo,
Qerrits dr. ex Margaretha van Beest van Heemskerk. Deze
Diederik van Leyden heeft, omdat zijn oom en voogd
Arend van Leyden, de hofstad van Leeuwen, van zijn
oudoom Nicolaas Adriaansz. van Leyden van Leeuwen in
Mei 1506 voor hem gekocht had, den naam van van
Leeuwen aangenomen. Diederiks eerste vrouw was Hille-
gonda van Loo, bij wie hij geen kinderen verwekte.
Zijn zoon uit het Ze huwelijk, Pieter genaamd, huwde 10.
Maria Duyk (zonder kinderen overleden) en 2’~. Maria de
Moucheron, dochter van Bernard, heer van Corbu. Uit
dit huwelijk was Dirk, burgemeester van Brielle, gehuwd
met Alida Paets, wiens zoon Pieter van Leyden, heer van
Vlaardingen, Vlaardingerambacht, Babberspolder, Middelburg,
Nieuwenhoorn, Nieuwegoten, Nieuwland, enz., burgemeester
van Lelden, gehuwd was met Alida van Ruytenburg.
Hun zoon Dirk, heer van West-Barendrecht, Carnisse,
enz., trouwde met Dina de Roovere uit Dordrecht, en deze
waren de ouders van bovengenoemden Jan baron van
Leyden, die 25 Juli 1782 te Breda overleden is.

(Wordt vervolgd).

J .  C .  V A N  D E R  MUETXN.

(e> L. Freihernn von Ledebur, do?eZsZexicon  der  Prcusstichen  monarchie.

Kwartieren betreffende het geslacht van Dorth.
De 16 kwartieren van Zeno van Dorth, geboren in 1536,

:II begraven in de kerk te Grol (zie ‘Maandblad N”. 10,
11~.  68) zijn :

Dorth. Rossem.
Aeswijn. Zuylen van Nyevelt
Vianen Hemert.
Haeften. Broeckhuysen..
Wijlich. Groesbeeck.
Gent. Montfoort.
Isselstein . Herlaer.
Varick. Groesbeeck  of Bronckhorst.

Zijne zuster en broeders waren :
Wilhelmina van Dorth  , huwde Jr. Jacob van Munster

;ot Walien  en Crechting , zoon van Vijt en Dorothea van
Ermel.

Reinier  van Dorth, heer van Varick , sterft te Op-
nemert, in 1601. Hij was eerst gehuwd met Johanna van
Wees, dochter van Jan en van Maria van Variok, en
laarna met Jenne Kerstans. Uit beide huwelijken kinderen.

Derk van Dorth . heer van Rozendaal, zijne vrouw was
Ermgard van Vordeu, die in 1586 stierf en dochter was
van Joost en van Elisabeth van Munster.

J. C. VAN DER MUELEN.

Wapens in de kerk te Beer&
Onder de wapenborden aldaar komt voor dat van:
Jhr. Johan Murray , Sergeant-Majoor van een regiment

te voet, obiit 19 November 1666.
De kwartieren

1
2
3
4
5
6
7
8

staan als volgt gerangschikt :
Murray of (Fallahil).
Douglas.
Murray of Blackbarony.
yd Mg:; (?) of Atol (Atholl).

. .
Uit den Hoven.
Everswijn.
Duge-Leens.

Welke acht wapens weder volgen aan de andere zijde,
joch kruiselings over elkaar gesteld.

Daar met het plaatsen van kwartieren vroeger zeer vreemd
Jmgesprongen, om niet te zeggen geknoeid werd, zoo moet
ik echter eerlijk bekennen, dat ook hier de genealogien noch
van Murmy  noch van een der andere geslachten mij de
<aak duidelijk hebben kunnen maken.

Mocht een der lezers iets omtrent de verwantschap dezer
zeslachten, alsmede eene verklaring van de plaatsing dezer
sestien kwartieren kunnen geven, zoo zal zulks mij hoogst
w e l k o m  z i j n .

Leiden. L. J. A. BRAAKENBURCI.

Geboorten, huwelijken en sterfgevallen in adellijke-
en aanzienlgke geslachten.

OCTOBEB,  1883.

GEBOORTEN.
1. Johannes Theodorus, zoon van Mr. Johannes Bernardns

van Berckel en van Eugenia Clara Augusta Maria
van Tomputte, te ‘s-Gravenhage.
N., dochter van Willem Frederik Nering Bögel en
van A. P. A. C. IJssel de Schepper, te Deventer.

3. N., dochter van Derk Dumbar en van Johanna Aleida
Engelina Sohimmelpenninck , te Deventer.
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4.

4.

5

5.

5.

6.

8.

9.

9.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

19.

21.

21.

22.

22.

23

25.
.

25.

26.

26.

27.

27.

28.

N., dochter van Mr. Th. Heemskerk en van Jonkv.
M. C. Hartsen, te Amsterdam.
N., zoon van Jhr. Frederik van Citters en van Donwine
Edgardine Schadee  , te Zutphen.
Agnes, dochter van Jan Elias baron Schimmelpenninck
van der Oye en van Gratia Labouchère, te ‘s-Gra-
venhage.
N., zoon van Jhr. Herman  Laman  Trip en van Anna
Maria Jacoba Vaillant, te Arnhem.
N., dochter van Jhr. Johan Hora Siccama van de
Harkstede en van Catharina Sickinga , ta,Buitenpost.
Johan George , zoon van Mr. Johannes Justinus
Bergsma en van Sara Gerarda Ripping , te ‘s-Gravenhage.
N., zoon van F. R. ‘s Jacob en van Mary Tempel-
man van der Hoeven, te Buitenzorg (eiland Java).
Christine Marie, dochter van Herman  Marius Wierts
van Coehoorn en ,van Susanna Cornelia Rijser, te Goes.
Johannes Gijsbertus , zoon van Daniel van Heel en van
Jonkv. Elisabeth Cornelia Barnaart , te ‘s-Gravenhage.
N., dochter van Mr. Willem Jager Gerlings en van
Johanna Christina Enschedé , te Haarlem.
NS, zoon van Abel Cesar Granpré Moliere en van
Jonkv. Wilhelmina Stephania Schuurbeque Roeye ,
te Oudenbosch.
N. > zoon van Christiaan Reinier Schuller tot Peursum
en van Jpnkv. Susanns Sophia Ortt, te Veenendaal.
N., dochter van Christiaan Frederik Alexander Gregory
en van Adriana Johanna Hasselman, te Nieuwediep.
Ne, zoon van Herman KolfI en van Madelaine Hane-
graaff , te Rotterdam.
N., dochter van Jhr. R. A Quintus en van M. A. M.
G. W. de Crane, huis te Glimmen (prov. Groningen).
Johanna Maria Petronella , dochter van Franciscus
Petrus Hendricus  van der Schrieck en van Maria
Joanna Cornelia de Charro,  te Kralingen.
N., dochter van N. Andre  de la Porte en A. H. Mis-
pelblom Beyer , te Haarlem.
N., dochter van N. von Rulow en van
Lammers van Toorenburg , te Fraustadt.

Johanna[Maria

N., dochter van H. G. J. Wolterbeek en van Jonkv.
W. H. von Weiler, te Nieuwediep.
N., zoon van Willem 8. van Griethuyseu en van M.
0. van Griethuysen, te Haren (prov. Groningen).
N., dochter van N. van Sonsbeeck en van T. F. M.
C. Mahie, huize ter Gunne bij  Heino.
N., zoon vs.n Dr. Hendrik IJssel de Schepper en van
E. Russemaker , te Gouda.
Pauline , dochter van Mr. Taco Henny en van Pauline
v a n  Barnum S@hoif,  te Ratavia.
Henriettn Corn Johanna, dochter van Jhr. Barthold
Willem Floris van RiemsdiJk en van Johanna van der
Leeuw , te ‘s-Gravenhage.
N. > zoon van A. E. Arkenbout Schokker en van T.
G. Hoynck van Papendrecht, te Nieuwediep.
N. 7 zoon van Willem Geldolf ten Houte  de Lange
en van Jonkv. Catharina Sophia Jetskea Strick van
Linschoten , te Haarlem.
N., dochter van Petrus van Rossem en van Johanna
van Rossem, te Rotterdam.
N., dochter van Mr. S. de Swart en van L. P.
Salverda , te Dordrecht.
George Melvil Gerhard, zoon van Antonius Everardus
van Kempen en Anna Geertruida Agnes Henriette
van Hoytema, te ‘s-Gravenhage.

30.

4.

4.

9.

10.

Ll.

18.

18.

22.

a3.

24.

25.

25.

N., dochter van Jhr. A. M. J. T. van Rijckevorsel
en van T. M. Bonnike, te Oisterwijk.

HUWELIJKEN.

A. F. P. Graafland met A. Koenig, te Friedrichroda.
P. A. A. Faure, luitenant-ingenieur, zoon van Henri
Emanuel en van Maria Johanna Louisa Alewijn, met
M. S. Dros, dochter van C. A. en N. N. van Tinholt,
te ?
Mr. J. G. N. de Hoop Schefl’er,  zoon van N. en
van N. Russel Boerlage met Sara Cornelia Ledeboer,
geb. te Amsterdam 23 April 1854, dochter van Dammes
Paulus Christiaan en van M. E. Adriani, te Arnhem.
Marinus Pieter Beelaerts, geb. te Dordrecht 21 Juni
1847, zoon van Mr. Agathus Corvinus Adrianus B.
van Emmichoven en van Wilhelmina Adriana Elisabeth
‘t Hooft , weduwnaar van Anna Elisabeth Margaretha
d’Ozy, overl. te Arnhem 4 Juni 1882, met Maria
Barbara Neujean , geb. te Breda 5 April 1855, dochter
van Hubert Nicolaas Gerardus en van Lucina Maria
Elisabeth Neeltje Brans , te ‘s-Gravenhage.
G. N. de Stoppelaar, van Brussel, met E. E. Leuthner,
te Darmstadt.
Pieter Merkus, geb te Amsterdam 20 April 1838,
zoon van Pieter en vau Wilhelmina Nicolasine Cransen,
weduwnaar van Anna Maria Borgerhoff  van den Bergh,
met Dorothea Rosina Elisabeth Fraenkel, oud 31 jaar,
dochter van Sigfried George Friedrich, oud-resident in
N.-Indië en van Theodora Sophia Frederica Rulof&,
te Delft.
Mr. J. J. L. d’Hangest  baron d’Yvoy,  met Margaretha
Cornelia Wilhelmina Clotterbooke Patijn, geb. te Zeist
18 September 1862, dochter van Johan Cornelis en
van Jonkv. Anna Calkoen, te Zeist.
Mr. Josua Marius Willem Schwartz, geb te Amsterdam,
15 Augustus 1858, zoon van Gare1  en van Cornelia
van Vollenhoven, met Anna van Vollenhoven, geb. te
Amsterdam 13 November 1862, dochter van Willem
Cornelis en van Elisabeth Jacoba de Wildt, te Utrecht.
R. J. van Genderen Stort, hoofdcommies bij het de-
partement van finantiën  in N. I., zoon van Dr. P. en van
A. E. Taapken, met Adrienne Josine Emélie van Rees,
geb. in Oost-Indië 16 November 1860, dochter van
1Mr. Otto en van Johanna Sara Wilhelmina van Braam
Morris,  te Bataria.
Otto Freiherr von Müffling gen. Weiss, geb. te Keulen
7 October 1858, luitenant in het Posensche Ulanen-
regiment, zoon van Wilhelm  en van Elisabeth Freiin
von Lorentz met Jonkv. Cornelia Elisabeth Wilhel-
mina Wesselman van Helmond, geb op het kasteel
Helmond 7 Maart 1863, dochter van Jhr. Mr. Adriaan
Pieter en van Jonkv. Emelia Susanna Maria de
Beaufort, te Helmond.
J. C. Loman  Jr., weduwnaar van L. M. Ihle, met
A. J. van Braam Houckgeest, te Bussum.
Frederik Daniel Braams, oud 32 jaren, geb. te Wage-
ningen, le luitenant bij de hussaren, zoon van Mr.
Cornelis Reinier  Frederik en van Carolina Henriette
Louise Hooft met Maria de Kat, geb. te Dordrecht
6 December 1859, dochter van Cornelis Petrus en van
Elize Caroline van der Linden, te ‘s-Gravenhage.
Jhr. Mr. Julius Eduard Godin de Pesters, geb. op
den huize Niënhoff 16 October 1811, lid der ridder-
schap en oud-lid der provinciale Staten van Utrecht,



28.

31.

1.

2.

2.
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zoon van Jhr. Mr. Willem Nicolaas en van Carolina
Jacquelina  d e  J-acobi, weduwnaar van Jonkv. Adol-
phine Charlotte op ten Noort, overleden te Amersfoort
17 Augustus 1872, met Pauline barones van Heeckeren
van Brandsenburg, geb. te Utrecht 30 October 1810,
dochter van baron Walraven  Robbert  en van Jonkv.
Johanna Petronella van Renesse van Wilp. weduwe
10. (gehuwd 22 Maart 1832) van Frederik Cornelis
Hendrik  Drieling, overleden te Utrecht 24 Mei 1853
en 20. (gehuwd te Utrecht 28 Juni 1855) van Jhr.
Marius Abraham Adriaan Beelaerts van Rlokland,  geb.
te Utrecht 10 November 1811, st. aldaar 15 Juni 1880,
zoon van Jhr. Mr. Paulus Adriaan en van Bertha
Theodora Ram, te Utrecht.
Rudolf baron van Reede van Oudshoorn,  geb. te
Oudshoorn 9 December 1846, ambtenaar bij het
departement van Justitie, zoon van baron Mr. Johan
Hendrik Verboom  en van Jonkv. Jeanne Guilelmine
van Alphen, met Cathsrina Maria Pringle, geb. te
Arnhem 6 December 1859, dochter van Mr. John
Prederic en van Adriana Catharina barones van Reede
van Oudshoorn, te ‘s-Gravenhage.
Jacob Cornelis van der Lely, geb. te Emmen (Drenthe),
zoon van Hendrik en van Anna Maria Steur, met
Margaretha  Johanna Stoop , geb. te ‘s-Gravendeel
oud 48 jaar, dochter van Anthony Johan en van
Madelaine Catharina Penning, te ‘s-Gravenhage.
A. E. L. W. Römer, beroepen predikant te Buur-
malsen, met Jonkv. Genoveva Maria Hora Siccama
van de Harkstede, geb. te Haarlem 27 Januari 1860,
dochter van Jhr. Duce Gerrold en van Barbara Wil-
helmina Copes van Hasselt, te Utrecht.
Mr. Anton Ferdinand Lens > geb. te Samarang, oud 26
jaar, substituut griffier bij het Hoog Gerechtshof van
Nederlandsch Indië, wonende te Batavia, zoon van Anton
Ferdinand en van Charlotia Gustavina Elisabeth Bis-
schop, met Rosine Louise Borel, geb. ta Samarang 22
Ootobkr  1860, dochter van Harry Hubert en van Hen-
riette Louise Potter, bij volmacht, te ‘s-Gravenhage.
Dirk N. Wentholt, burgemeester van Zuidbroek, met
Johanna Geertruida Greven : geb te Zwolle 18 April
1862, dochter van Ernestus Johannes Christiaan en
van Johanna Jacoba Schorer,  te Zwolle.

STERFGEVALLEN.

Mr. Willem Christiaan Borsius, geb. te de Bilt 26
Augustus 1826, ridder der orde van den Ned. Leeuw,
lid van de lste Kamer der Staten-Generaal, voorzitter
der Kamer van Koophandel te Middelburg, deken der
orde van advocaten aldaar. lid van het Zeeuwsch
genootschap der Wetenschappen, te
Johannes Theodorus van Berckel ,
‘s-Gravenhage.

Middelburp.
oud 1 auag,  te

Nagell, heer van
‘s-Gravenhage 4
ridder der orde

Christien Jacques  Adrien baron van
Oud en Nieuw Ampsen, ged. te
Juli 1784 in de Waalsche kerk,--_ _
van den Ned. Leeuw, grootofficier der orde van de
Eikenkroon, kamerheer van Koning Willem 1 in
1814, idem van den Prins van Oranje tijdens diens
huwelijk met Anna Paulowna Grootvorstin van
Rusland, benoemd in de ridderschap van Gelderland
1814, lid van de 2ae Kamer der Staten-Generaal 1822-
29, zoon van baron Anne Guillaume Charles en van
Anna Catharina Elisabeth barones du Tour van

3.

3.

3.

3.

3.

3.

4.

8.

9.

9.

9.

.l.

.R.

.2.

WarmenhUizen , gehuwd te ‘s-Gravenhage 16 Augustus
1820 met Justina Maria Wilhelmina van Burmania
barones Rengers , geb. te Leeuwarden 21 Maart
1795, st. op het kasteel Ampsen bij Laren 23
December 1863, dochter van baron Justinus ajuck
Gerrold Juckema van Burmania en van Henriet@
Jacoba van Andringa de Kempenaer, te Ampsen.
Mr.  Jacob Jean François Rigail Certon, geb. te
‘s-Gravenhage 14 Maart 1841, lid in den raad van
justitie te Soerabaya , zoon van Mr. Henri Abraham
en van Cornelia Johanna Martina Patijn,  te Soerabaya.
Frederik Assueer Marie Joseph baron van Voorst tot
Voorst ,. geb. op den huize de Ploen 11 Januari
1837, oud kapitein van het Nederl. Indisch leger,
zoon van baron August Everhardus Daniëlus Fredericus
en va,n Elisabeth Teyssen,  gehuwd met Emilie Wolf,
te Ambarawa.
B. baron van Voorst tot Voorst, oud 19 jaar, te
Ambarawa.
0. baron van Voorst tot Voorst, oud 3 jaar (ver-
moedelijk Otto Herman  Joseph Edua,rd geb., aangegeven
te Ambarawa 31 Maart 1881), te Ambarawa.
Maria Johanna Matthia Jorissen, oud 26 jaar, dochter
van Ds. Willem Jacob Mzn. en van M. A. G. R.
barones Taets van, Amerongen , te Apeldoorn.
Constante  Boisseva,in, gehuwd met Dr. J, W. Lely , zoon
van J. en van 8. M. E. van Houten, te Wassenaar.
Stephanie Marie Alexandrine van der Meer, oud 27
jaar, gehuwd te Breda 6 September 1878 met l-. W.
baron van der Borch van Rouwenoort, op den huize
Roville bij Zevenbergen.
Jacob Cornelis van Borcharen, geb. te Emmerik 18
Augustus 1810,  zoon van Hendrik en van Catharina
Quirina van den Bosch, weduwnaar van Jeanne Cornelia
Laurentia van Eynden , te ‘s-Gravenhage.
Jean Louis van der Burch  , oud  72 jaar, oud-burge-
meester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude , weduw-
naar van D. C. C. van Halteren, te Haarlem.
Petrus Johannes van der Burgh,  geb. te Utrecht 11
Maart 1804, oud-procureur bij den Hoogen  Raad der
Nederlanden, lid van den *gemeenteraad  van ‘&ra-
venhage , zoon van Mr. Henncus en van Anna Catharina
van Oosterwijk,  gehuwd met Paulina Johanna de
Virieu , te ‘s-Gravenhage.
Judith Philippine de In Fontaine Schluiter, geb. te
Amsterdam 4 April 1806, dochter van Mr. Jean
Philippe en van Jonkv. Ida Judith van der Wijck ,
gehuwd aldaar 3 Juli 1830 met Dr. Carel Lucius
Petrus Metelerkamp, geb. te Wassenaar 11 Januari
1806, st. te Amsterdam 24 Mei 1876, emeritus-
predikant bij de hervormde gemeente ï laatst te Muiden,
zoon van Dr. Johannes Jacobus en van Philippa  Johanna
Petronella Boers , te Amsterdam.
Jeannette Marie Buchner , gehuwd met Pieter Beelaerts
van Emmichoven, geb. te Dordrecht 16 April 1813,
zoon van Pieter, heer van E., Ganswijk en yaardhuyzen
en van Johanna Henrietta Vrythoff, te Arnhem.
N., geb. te Amsterdam Maart 1880, jongste kind
van Jhr. A. Lopez Suasso en van R. Henrigues de
Castro , te Amsterdam.
Mr. Frederik Lodewijk Anthing, geb. te Batavia 29
April  1818, ridder der orde van den Ned. Leeuw,
gepensionneerd vice-president bij het Hoog gerechtshof
van Nederlandsch Indië, zoon van Joannes Philippus
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16.

18.
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19.

19.

20.

21.

22.
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24.

24.

en van Charlotte Johanna Gottliebin Liesching, ge-
huwd te Amsterdam 28 Juli 1881 met Gerbregje
Geertruida Kingma,  geb. te Amersfoort 21 Juli 1842,
dochter van Focke  Pntes en van Geertruida Christina
van Ootmarsum , te Weltevreden (Ratavia).
Jhr. Theoduor Jacob Jan van Eys, geb. te Amster-
dam 19 Januari 1871, zoon van Theodoor Hendrik
en van zijn 2e vrouw Jonkv. Petronella Jacoba van
Karnebeek,  op den huize Bouwlust bij Driebergen.
Johanna Henrietta Hermina van Oyen, oud 24 jaar,
dochter van Marie Arnold Johan Bernard, kapitein-
kwartiermeester en van Maria Elisabeth barones
Sweerts de Landas  (beiden overleden), te Nijmegen.
Jonkv. Paulina Martina Wilhelmina v’an Rappard,
geb. te Arnhem 3 Augustus 1862, dochter van ridder
Mr. Willem Louis Frederik Christiaan en van Agatha
Eleonora Brondgeest , te Ajaccio.
M, Jeannette Walen, oud 85 jaar, weduwe van P.
Josselin de Jong, te Ginneken.
Jonkv. Elisabeth Anna van Sijpesteyn, geb. te Baarlem
30 Mei 1791, dochter van Jhr. Mr. Wisbold en van
Petronella Catharina Crommelin, te Haarlem.
Wilhelm Ernst Schenk, geb. te Fulda (Saksen) 1806,
ridder der orde van den Ned. Leeuw, oud lid der
algemeene rekenkamer van Nederlandsch Indie ; te
Soerabaya.
Arnoudina Maria Huyghens Backer, geb. te Amster-
dam 1 April 1847, dochter van Hendrik en van Jonkv.
Sara Johanna Cornelia Röell, te Wiesbaden.
Anna Maria Cornelia Juliana Beyerman, geb. te Nij-
megen 18 Februari 1825, dochter van Anthonie Marinus
en van Maria Anna Storm de Grave, weduwe van
Georges Wolfgang François Hoogeveen, te ‘s-Gravenhage.
Carolina van Rgckevursel,  in het klooster te Velp
bij Grave.
Mr. Jacob van Steenbergen Staal , geb. tc Soest 25
Maart 184( , commies van staat, zoon van Jan Anthonie
Staal en van Jacoba Tannetje van Steenbergen, te
‘s-Gravenhage.
Maria Elisabeth Louise Hovius , geb. te Amsterdam
23 April 1806, dochter van Mr. François en van Petro-
nella Cornelia Diert , weduwe van den notaris Cornelis
Johannes Schiefbaan, geb. te ‘s-Gravenhage 11 Januari
1798, st. aldaar 18 Mei 1876, te ‘s-Gravenhage.
Leonard Marius Beels , oud 27 jaar, jongste zoon van
H. H. Beels en van A. H. Sandenbergh Matthiessen,
te Padang.
Jonkv. Aletta Quintina van der Heim, geb. te ‘s-Grs-
venhage 20 Juli 1807,  dochter van Jhr. Mr. Paulus
en van zijn 3a vrouw Maria Aletta van der Hoeven,
te ‘s-Gravenhage.
Jhr. Jacobus Speelman, geb. te Leeuwarden 22 Januari
1855, arrondissements-betaalmeester en 2e luitenant
à. 1. s. der dienstdoende schutterij te Winschoten ,
zoon van Jhr. Mr. Cornelis Jacob en van Elisabeth
Woltera Sandrina Enschedé , gehuwd te Maastricht 30
Augustus. 1880 met Jonkv. E. F. W. Vrijthoíl’,  te
Winschoten.
Jacoba Catharina Abrahamina EEnschedé, geb. te Haarlem
7’ Juni 1828,  dochter van Christiasn Justus en van
Adriana Maria Dalen , op den huize Woestduin te
Vogelenzang.

Maria Anna Walthertum, wede. van Mr. J. Ackers-
dijck.

16.

Z7.

88.

a9.

30.

30.

30.

31.

Johanna Clasina Bernarda Geertruida , oud 18 jaar,
jongste dochter van B. G. van Heyst en van J. C.
van Marienhoff, te Wijk bij Duurstede.
Jonkv. Anna Singendonck, geb;  te Nijmegen 24 Juni
1806, dochter van Jhr. Mr. Johan Matthias en van
Maria Wilhelmina Christina Elisabeth van der Brugghen,
gehuwd op den huize Dieden 29 Juli 1834 met Jhr.
Justinus Jacob Leonard van der Brugghen , geb. te
Nijmegen 6 Augustus 1804, st. te Ubbergen 2 OC-
tober 1863 , oud-minister van Justitie, zoon van Johan
Diederik en van Maria Elisabeth Geertruida de Beyer,
op den huize den Heuvel, te Groesbeek.
Cornelie Jeanne Varkevisser, geb. te Tagal (eil. Java)
20 November 1840, dochter van Diederik Antonius
en van Wilhelmina Catharina Anthonijsz, gehuwd te
Batavia 4 Juli 1861 met Joba François  Ham  geb.
te ‘s-Gravenhage 15 Maart 1832, gepensioneerd kolo-
nel van het Oost-Indisch leger, ridder der Militaire
Willemsorde, te ‘s-Gravenhage.
Charles Edmond de Bourbon, oud 49 jaar, geb. in
Duitschland , ioon, van Charles Louis hertog van
Normandië, overleden te Delft 10 Augustus 1845, en
van Jeanne Fréderique Einert, gehuwd met C. Sohöon-
low, te Breda.
Jhr. Hendrik Willem Bosch van Ijrakestein,  heer van
Oud-Ameliswaard, geb. te Utrecht 27 Juli 1805 ,
toegelaten in de ridderschap van Utrecht, zoon van
Jhr. Mr. Paulus Willem en van Henriette Hofmann,
op den huize Oud-Ameliswaardj te Bunnik.
Mr. Isaac Henri van Eys, advocaat en procureur hij
het gerechtshof te Amsterdam, te Amsterdam.
Jhr. Mr. Hendrik Bernard Martini van Geffen, geb.
te ‘s-Hertogenbosch 18 Januari 1814, toegelaten in
de ridderschap van Noord-Brabant, kantonrechter te
Boxtel, zoon van Jhr. Antonie  en van Wilhelmina
Guerin, weduwnaar van Henriette  Theodore de Fremery,
geb. te Leiden 12 Februari 1812, st. te Vught 24
Augustus 1871, dochter van Caspar en *van  Ursula
Hortensia Sprecher de Bernegg, op den huize Piacenza
te Vught.
Henriette Cornelia Philippina Wichers, geb. 19 Maart
1811, dochter van Willem Jacob Meurs Wichers en
van Wibbina Wichers, echtgenoote  sedert 19 Nov. 1836
van Mr. Cornelis Gerrit de Balbiao van Doorn, te Utrecht..

A. C. B. te ‘s H. Voor het album bedoeld in í!faart&lacl
N”. 6, wordt het gedrukte fragment ingevuld verzocht;
dit is voldoende. Wapen ook welkom.

B. te L. De algemeene vergadering zal denkelijk half Maart
gehouden worden. Zegels in dank ontvangen.

Aanvullingen of veibeteringen  van artikelen zullen het be-
stuur steeds welkom zijn, als ook bijdragen voor volgende
nummers ; de titel en inhoud alsmede de Iijst van errata,
zullen zoo spoedig mogelijk volgen. Leden, die een linnen
stempelband met beweegbaren rug verlangen tegen den
prijs van f 1.25, franco te huis, om losse jaargangen te
bergen, gelieven daarvan kennis te geven aan den secre-
taris. Bij genoegzam deelneming zal die band vervaardigd
worden. Tot heden hebben zich daarvoor slechts 25 leden
aangemeld.

-
Gedrukt bij GEBR. J. & H. VAN LmBNHUYSEN,  te ‘s-Gravenhage.
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Aa’ (van der) 60.
9a (van Randenrodevan der)ôO.
Aa (van Renesse van der) 60.
Abbema 7 2.
Abcoude van Meerten  (van) 29.
Abentlanon ‘70.
Aberson (Wigeri) 80.
Ablaing (d’) 18,36, 37, 39, 62.
Abrahams 70.
Achthoven (van) 43.
Ackersdijck 30, 47, 88.
Acunha (d’) 34.
Adams 39.
Adelaer 21.
Adriaans 38.
Adriani 86.
Adrichem (van) 30, 77.
Aernhem (van) 58.
Aerssen (van) 67.
Aerssen Beyeren  (van) 16, 30.
Aeswijn van) 68, 85.
Albarda 5 5.
Alberda van Ekenstein 71, 79.
Alderwerelt (van) 48.
Alemans 28.
Alendorp 34, 66, 67.
Aletrino 55.
Alewijn 5, 24, 40, 86.
Allemonde 74.
Aller 30.
Almonde  (van) 36.
Alphen (van) 43, 55, 64, 87.
Alsche 55.
Altena (van) 60.
Alvensleben-Erxleben (von) 55.
Ameyden (van der) 51.
Ameyden van  Duym (van) 70.
Ammon (von) 31, 72.
Amorievan der Hoeven (des)72.
Amstel (van) 21.
Amstel (Ploos van) 48, 64.
Amsweer (van) 40.
Andel  (van) 38, 71.
André de la Porte 86.
Andreoli 37, 56.
Andringa de Kempenaer (van)

31, 78, 79, 87.
Angot 47.
Anhalt  2 5.
Anthing 87.
Anthonijsz 88.
Antiochie (van) 18.
Archer  32.
Are (van der) 18.
Aren (van) 32.
Arckel (van) 44.
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Ariens 24.
Arkel (van) 2, 5, 18, 19.
Arkenbout Schokker 86.
Arlon 1’8.
Arminius 65.
Arnhem (van) 41, 60.
Arntzenius 47, 5 5  63.
Arpeau 56.
Asbeck (van) 31, 70.
Asch van Wijck  (van) 31, 82.
Asperen (van) 77.
Aspremont 18.
Assendelft (van) 44.
hssendelft de Coningh (van) 7 8.
Assies 54.
Atteveld (van) 27.
Aubain (de St.) 52.
Aubeque (d’) 39.
Auckama 52.
Augustijn 43.
Aulnis de Bourouill (d’) 80.
Auxbrebis 51.
Aylva (van) 16.

B.

Baak (van) 58.
Baan (van der) 49.
Baart de la Faille 47, 63, 79.
Baas 45.
Bachiene 7 5.
Backer  31, 32.
Backer (Huyghens) 8 8.
Badous (de) 14.
Baerle (van) 45, 79.
Baert 56, 72.
Baert (Velius)  56.
Baexem (van) 29.
Baexen (van) 34.
Bagelaar 7 2.
Bageyn 52.
Baggerman 37.
Bailly 51.
Bailly (de) 51.
Bake 56, 61.
Bake (van den Wall) 70.
Bakker 30.
Baks 43.
Balbian van Doorn  (de) 88.
Balkenende, 38, 60.
Ballot 70.
Balveren (van) 23.
Bandaux 39, 51.
Barbas  71.
Barnaart 16, 47, 80, 86.
Barnum Sijthoff (vanj 86.
Barre (Gruan de la) 16.
Bas (de) 55, 70, 71.

Bastert 55, 65.
Bastingius 43.
Band 16.
Baudous (of Baudoux) 51.
Baudwijn (van) ll.
Bax 39, 48.
Beaufort 39.
Beanfort (de) 63, 78, 86.
Beaumont (van) 51.
Becht 55.
Beckers 80.
Beckhoven (van) 79:
Becius 31.
Beeck Calkoen (van) 39.
Beeftingh (van) 38, 60.
Beekkerk  27.
Beelaerts van Blokland  15, 27,

38, 60, 72, 87.
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86, 87.
Beels 47, 88.
Ueerenstein 5 1.
Beernink 61.
Behr 71.
Belhaut (de) 52.
Belwijck 29.
Bemelaar 59.
Bemmel (van) 14, 60.
Benhorst  (van) 48.
Bennebroek (Bergh) 72.
Benske 16.
Benthem (van) 60.
Benthem  van den Bergh (van)

47.
Bentinck 16, 80.
Bentfort van Valkenburg 55;
Berch  van Heemstede (van den)

26, 30.
Berckel (van) 63,. 85, 87.
Bere 39.
Bêre (de) 16.
Bêre (Lach de) 63.
Berendrecht  (van) 38.
Beresteyn (van) 21, 32.
Berg 78.
Berg (van den) 41, 54.
Berg van Saparoea (van den)

39.
Bergansins 63.
Bergen (van)  12, 15.
Bergh

56.
Bergh
Bergh

47.
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(de) 2. 16, 26, 36, 37,

(vnn den) 27, 79.
(van Benthem van den)

Bennebroek 78.
(Bqrgerhoff van den) 86.

Berghe (de) 52.

Berghes  (de) 67, 68, 84.
Berghuis  80.
Bergsma 72, 86.
Berkhout 46.
Berkman 43.
Berlo (de) 22.
Bernard 46, 51, 52.
Bernegg (Sprecher de) 88.
Bertaut (du)  5 2 .
Besier 27.
Uethune 84.
Betouw (In de) 60.
Beugen (van) 48.
Beuns 53.
Beusecum (van) 30.
Beusekom  [van) 31 .
Beveren (van) 82.
Bevervoorden (van) 27, 56.
Bevervoorden  (Engelbert van)

47, 55.
Beyer (de) 31, 62, 88.
Beyer (Mispelblom) 15, 16,

48, 70, 86.
Beyeren (van) 38.
Beyeren van Schagen (van) 45.
Heyerinck 63.
Beyerman 88.
Beyma thoe Kingma  (van) 73.
Beynen (Koolemans) 70.
Bezuyer 60.
Biben 31.
Bicker 68.
Bie Leuveling Tjeenk (de) 47.
Bierens de Haan 47.
Biesman 43.
Biet [van) 30.
Bik (Vreede)  40.
Bilderbeecq 7 5.
Bilt (van der) 47.
Bindervoet  55.
Binkershoek 83.
Bisdom 73.
Bisschoff 48.
Hisschop 87.
Bitter 46.
Blaauw 15.
Blancart 52.
Blankenberg 79.
Blankenhagen  47.
Blankers 7 0.
Blauw 36.
Bleyswíjck (van) 36.
Blindenbach 40.
Blocquery (van de) 38.
Bloeme (van) 37.
Bloemen Wannders (van) 72.
Bloemendaal (van) 69.
Blok 23.
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Blommesteyn 7 1.
Blondeel  6 1.
Bloys van Treslong  65, 62.
Blussé 39, 40, 56.
Bock (de) 40.
Bockhoven (van) 14.
Boddaert 21, 39, 47, 56, 78.
Bodelschwing (van) 69.
Bodenstein 24.
Bodegom (van) 38.
Boeckholt (van) 58.
Boeckhoven 21
Boecop (van) 15, 31.
Boekenoogen 27.
Boellaard 47, 64.
Boels 43.
Boer (de) 66.
Boerlage  (Bussel) 86.
Boers 45, 57.
Boesichem 1 8.
Boetselaer (van den) 34.
Boetzelaer (van) 63.
Boeye 40.
Boeie (Schuurbequej 16, 30,

39, 86.
Boeyens 39.
Bogaard 27, 37, 85, 60, 71.
Bogaerdt 55.
Bogaert 2 1.
,Bögel  (Nering) 39, 79, 85.
Böhtlingk  39.
Bois (duj 45, 52.
Boissevain 55, 78, 87.
Bolcoël 43.
Bolk 30.
Bollaert 13.
Bom 73
Bommel 34.
Bommel (van) 39.
Bondam 2 7 .
Bonnike 86.
Bonte 8.
Boogaard  40.
Boogaert 47.
Boom 35, 60.
Boomkamp (van Leeuwen) 64.
IIoonacker  62.
Boonen. 63, 70, 79.
Booy (de) 7 1.
Borch (van der) 29, 39, 79, 57.
Borcharen (Van  57.
Bordes (de) 55.
Borecl 36, 39, 62, 70, 72.
Boreel de Mauregnault  15.
Borel 57.
Borgerhoff van den Bergh 86.
Borgerinck 5 8.
Borgneval 60.
Borne1 (de) 52.
Borre van Dornirk 60.
Borselen (van) 43.
Borsius 5 7.
Borssele (van) 2.
Borsselen (van) 46.
Bosch (van den) 15, 26, 72, 87.
Bosch van Drakestein 31, 58.
Bosch van Rosenthal 63.
Uoschuysen (van) 34, 35.
Bosdijk  72.
Boshuysen (van) 30.
Bosscha 79.

Bosson (Coets de) 78.
Botnia 2.
Botnia (van) 38.
Boudaen 5.
Bouillon 2.
Bouloingen (van) 15.
Boumeester 58, 59,
Bourbon (de) 88.
Bourgondie (van) 29, 66.
Bouricius 52.
~Bourne  7 1.
Bourouill (d’Anlnis  de) 80.
Bours 45..
Bout (van den) 78.
Bouvetz (de) 52.
Bouwens 42, 46.
Bowier 15, 24, 70, 79,
Braakenburg 27, 63, 79.
Braam (van) 14.
‘Braam Blussé (van) 56.
Braam Houckgeest (van) 86.
Braam Morris  (van) 48, 86.
Braams 56.
Braine (van) 19.
Brake1 Schimmel (van) 24.
Brakko 43.
Brandeler (van den) 31, 55, 79.
Brandin 5 5.
Brandwijk  van Blokland 38,60.
Brans 86.
Brants 31.
Brantsen van de Zijp 70.
Brantsma 70.
Brassaers 43.
Hrauw (de) 78.
Brebis (Aux) 54.
Breda (van) 48.
Brederode (van) 19,29,43,67.
Bredius 55, 72.
Bree (van) 72.
Breen  (van) 83.
Brender à Brandis 55.
Breton 6 1.
Breugel (Clifford Kocq van) 62.
Breuille (de) 45.
B r i ë n  40:
Brienen (van) 2, 32, 34, 67.
Brieuen (van der Hel1  gez.) 67.
Brienue (de) 19.
Brink (ten) 58.
roeck (van den) 55.
Broekhoff 80.
Broekhuysen (van) 29, 42, 85.
Broen 35.
Bron de Vexela (le) 24.
Bronckhorst (van) 60, 85.
Brondgeest 85.
Brouwers 39.
Browne 40, 47.
Brucken Fock (von) 27, 47.
Bruesers 60.
Brugghen  (van der) 72, 85.
Brugman 63.
Bruheze (de) 44.
Bruin (de) 47, 75.
Bruine (de) 64.
Bruins 70.
Brumund 55.
Bruneton (de Salve de) 80.
Bruyn (de) 23, 45: 78.
Buchner  24, 57.

Buchner (Polij nj 64.
Buffart 55.
Buisman 79.
Bukentop (van) 8.
Bulow (von)  86.\
Bunk 48.
Buquoy (de) 38.
Burch (van der) 38, 60, 68, 87.
Burcht (van der) 13.
Burg (van der) 67, 68.
Burg (Ver) 40.
Burgh (van der) 87.
Burmaa Eyck tot Zuylichem

78. -
Bussche (van den) 39.
Bussemaker 86.
Buteux 82, 84.
Butin 34.
But ler  41 .
Buttingha Wichers 5 5.
Buygers 52.
Buys 72.
Buytenhem (van) 83.
Bye (de) 36.
Bye (van der Does de) 78.
Bijemont (van) 84.
Bylandt (van) 27, 60.
Bijleveld 15.
Uijnkershoek (van) 53.

c.
Caan 66.
Cabbeljauw 39.
Cabell 79.
Caland 26, 63.
Calencamp 54.
Calonne (de) 52.
Calkoen 39, 45, 56, 86.
Callenfels (Stein) 7 5.
Cambier 70, 78.
Cambier van Nooten 48.
Camerling Helmolt 23.
Camminga 2, 17, 15.
Camminga (van) 60.
Camp (du) 43.
Camp’(Op  de) 38, 60.
Campen (van) 54, 60.
Canter 34.
Canters van Dodewaert 72.
Capellen (van der) 34.
Capison 43.
Caracena (de) 8.
Carbasius 63.
Carnin Lillers (de) 82, 84.
Carnoy 53.
Casant (van) 6.
Casembroot (de) 23, 64, 80.
Castro  (de) 55, 87.
Cate Huender (ten) 63.
Cattenbelt (zie Kattenbelt).
Cattenburch 19.
Cattepoel 7 5.
Cau 62.
Cauwe 6, 7.
Certon (Rigail) 57. 1
Chabot 75.
Chalmot (de) 63.
Champagne (de) 6.
Chantepie de la Saussaye 63.
Chappuisi 79.

Charante (van) 60.
Charro (de) 63, 86.
Chatelain 7 2.
Chatillon d e )  6. 18.
Chattel (van ‘Rossum duj 70.
Chavonnes (de) 39.
Chavonnes Pasque de) 83.
Chion de Fernan (de) 35.
Chijs (van der) 63.
Citters (van) 71, 86.
Cleemont (van) 13.
Clement 52.
Clement (van der Poest) 21, 27.
Clercq (le) 44.
Clercq (van der Leck de) 7 1.
Clifford 21, 23.
Clifford Kocq van Breuge162.
Clippel  6, 7.
Cloeck 38.
Cloetta 31.
c1oot 45.
Clopper 3 8.
Clotterbooke Patijn 65. 86.
Cluysenaer 48.
Coca 46.
Coehoorn (Wierts van) 86.
Coenen 15, 27.
Coenraads .43.-
Coert (de la) 46.
Coete de Bosson  75.
Collard 3 2.
Collen Ivanl  45.
Collen (Willink van) 70.
Collensz 44,.
Collot d’Escury  70 .
Colverschoten (van) 34.
Colvius 74.
Commijs 7Y.
Coningh (van Assendelft de) 75.
Conqueré de Monbrison 23.
Conrad 32, 63.
Co01  41, 42.
coot 21.
Copes 21.
Cones van Hasselt 87
Coppier van Calslagen’ 34.
Corbau (ault, aut1 52
Cordes 79. ’ ’ .
Coremans 43.
Cornelder 7 2.
Cornelis 35.
Cornish-85.
Cortebrant 32.
Costrelle (de) 52.
Cotterel  25, 54.
Couperus 16, 62.
Court (de) 16, 34.
Court van Krimpen (del) 27.
Couwenberg 26.
Couwenhoven  (van) 67, 65.
Coymans 15, 31, 46.
Cracauw (van) 21.
Cramer 60, 70.
Cramer (Putman)  78.
Cramerus 3 1.
Crane (de) 31, 86.
Crans 62.
Cransen 56.
Cregel 60.
Cremers 23.
Crena de Jongh 70, 79.



Creutz 27, 39.
Crimpen 41, 4 2 .
Croce  di Djola (della) 63.
Cromby 42.
Crommelin 71, 88.
Crommelin (van Wickevoort)

55, 56, 63.
Cromstrijen  (van) 14.
Crooswijck 42.
Cruyskercken  (van) 51.
Cuinchy (de) 52.
Cunaeus 31, 36.
Cuperus 79.
Cuyck (van) 2.
Cuylenburg (van) 28, 29.
Cuypers 37.

D.

Daehne van Varick 72.
Daelberg 15.
Daems 13.
Dalen 88.
Dalen (van) 43.
Dallenne 52.
Dam (van) 72.
Dam (van den) 58.
Damme ‘Jalink (van) 56.
Danuesse 7 5.
Dart 74.
Davidsen of Davidts 53.
Dedel 38, 46.
Dedem (van) 15, 70.
Degerman 40.
I)ekema 60.
Dekema (van) 38.
Deking  Dura 72.
Dekker (Huisinga) 79.
Delden (van) 31, 54.
Delhez 16, 63.
Deur (van) 39.
Deuze (de la) 52.
Deventer (van) 30, 59.
Deyms 83.
Deynoot (Gevers) 63, 72.
Dieffenbach 72.
Dielen (van) 5.
Diemerbroek 67.
Diemont 40, 80.
Dieningen (van) 46.
Diepenbroek 68.
Diepenhorst  (van) 60.
ïX;;tho31;  (van) 28.

Diest (van) 26.
Dietz 46.
Dingemans van de Kasteele  26.
Dirksen  44.
Divoort 84.
Doeke 30.
Does (van der) 30, 40, 45,

51, 80.
Does de Bye (van der) 78.
Dolegen 66.
Dolegius 51.
Donaes 7.
Donckers 8.
Dongen (van) 51, 53, 54.
Donker van der Hoff  46.
Dooren  (van) 15.
Doorn (van) 61.
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Doorn (de Balbian vanj 88.
Doornik (vau) 6, 11.
Doorniuck (van) 27, 48.
Dopff (van) 31.
Doree 43.
Doresmeaux 52.
Doriël 52.
Dornick (Borre van) 60.
Dorrepaal 3 2.
Dorsser  (van) 16.
Dorth (van) 68, 69, 85.
Doublet 28.
Doucy 65, 66.
Douglas 85.
Dozy 40, 71.
Drabbe 39.
Drakenborch (van) 28.
Driebergen (van)  29.
Drie1 (van) 22.
Drieling 87.
Dros 86.
Droste 68.
Drnyf 51.
Drnyvestein 16, 23.
Dubbeldecop 38, 60.
DubbeldemutsvanderSluys  71.
Duchesnoy 40.
Duge-Leens 85.
Duinen (van) 27.
Duitschland 18, 19, 25.
Dumbar 62, 85.
Dnnlop 16, 32, 48, 71.
Dura (Deking)  72.
Durant 47.
Dussen(vander)36,38,42,60,85.
Duveland (van) 85.
Duvenvoirde (van) 45.
Dnyk 85.
Duyll 43.
Duym (van Ameyden van) 70.
Duymaer van Twist 40.
Duyn (van der) 43, 44, 45, 63.
Duyst van Voorhout  38.
Duytz 39.
Dnyvenbode (van) 3, 12.
Duyvené 31.
Dijck (van) 76.
Dijckmeester  12, 60, 62, 71.
Dijk 58, 59.
Dijk (van) 39, 63.

E.

Earle 63.
Ebel 38.
Ebbenhorst Tengbergen 78.
Eck (van) 60, 69, 78.
Eckstein 55.
Eekeren  (van) 39.
Eekhout 24, 55.
Eelde (van) 47.
Eerens [de) 16, 80 .
Eersten (van) of Eerstee  51.
Egler 70.
Egmond (van) 43, 64, 67.
Eickelenberg gen”. Hoofd-

man 35.
Eik (van) 47.
Eikendal 7 1.
Einert 88.
Ekeren (van) 52.

Elant 38.
Elemans 44.
Elias 23, 45.
Elias Schovel  55.
Elout 72.
Elsevier 38.
Emants 71.
Eminga (van) 38.
Ernst (van) 30.
Enden (van den) 43.
Engeland 19, 25.
Engelbert van Bevervoorden 47.
Engelberts 27, 68.
Engelbrecht 62.
Engelbrechts 71.
Engelen (van) 43, 51.
Engelen van Pijlsweert 26,

56, 63.
Engelen van Strijen (van) 39,

43, 51.
Engelenberg 24.
Ehs (van) 21,
Enschedé  27, 86, 88.
Enthoven  37.
Ermel (van) 34, 85.
Ermerins 56.
Erp (van) 69.
Erpecum (van) 82, 84.
Erpers Royaards (van) 72.
Es (van) 14.
Eschauzier 2 7.
Espinasse (de 1’) 48.
Essen (van) 28.
Esscndelle (ten) 68.
Evertsen 60.
Ever& 54, 71, 72 .
Everswijn X5.
Everwijn  57.
Eyck tot Zuylichem (Burman)

78.
Eyk (Sprenger van) 16, 56.
Eynden (van) 87.
Eys (van) 39, 79, 88.
Eysinga (van) 38.

F.

Faber 39.
Fabius 39.
Fabricius 5.
Faes 6 3 .
Fagel 82, 84.
Faignart 55.
Faille (de la) 14.
Faille (Baart de la) 47, 63, 79.
Falck 55, 60.
Fangman 70, 78.
Faure 39, 86.
Favauge (de) 16.
Peen (van der) 56.
Feith 24, 52, 54, 58, 59, 61.
Feltkamp 78.
Feltz (van der) 39, 48, 70.
Perny (van) 13, 43.
Feyens 24.
Ficquelmont (de) 24.
Fleckin 84.
Fleury 42.
Flodorp (van) 60, 69.
Florebecqz 52.
Flugi van Aspermont 32.

Fock (von Brucken) 27, 47.
Fockema 47.
Foeck (Foock, Fock) 66,67,68.
Folkers 39.
Fontaine (de la) 38.
Fontaine Schluiter (de la) 87.
Fontein 71.
Foppens 14.
Foreest (van) 56, 62, 64.
Forstner van Dambenoy 64.
Forteman  6.
Fraenkel 86.
Fraissinet 15.
Franchimont 61, 63.
Franck (van) 27. *
François 40, 52, 55, 70.
Frankrijk 18, 19, 24.
Fransen van de Putte 62.
Fraudenins 30.
Fremery (de) 15, 31, 48, 78,

88.
Frenoy (de) 52.
Fresemann Vietor 62.
Freudenberg 2 3.
Frevs 34.
P&i Snethlage 55.
Fnicy (de) 52.

G.

Gael 35.
Gaesbeec (van) 28.
Galen (van) 21.
Gallas 61.
Gastelaer 43.
Gavere (de) 27.
Geelvinck  38, .45.
Geen (van) 78.
Geep (de) 39, 43
Geer (de) 24, 63.
Geesterunns (Maas) 56.
Geisweit van der Netten 72.
Gelder (van) 19.
Gelderman 63, 54, 58, 59.
Gellius 52.
Gelre (van) 60.
Gemmenich 64.
Genderen (van) 13, 43.
Genderen  Stort (van) 86.
Gennep (van) 80.
Gent (van) 44, 85.
Gerlag 7.
Gerlings 78.
Gerlings (Jager) 86. ’
Gerrits 58, 59.
Gerritse 53, 54.
Gerwen (van) 38.
Gestel (van) 42.
Geuus (van) 40, 55.
Geusan (von) 55, G5.
Gevaerts 93.
Gevers 39.
Gevers Deynoot 63, 72.
Gheel Gildemeester(van)  48,62.
Ghijs 35, 36, 46.
Giech (von) 3.
Giesen (van der) 51.
Gitdemeester  (vanGheel)48,62.
Glauver 53.
Gobins 60.
Gockinga 16, 31.
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Godin 11, 21, 63.
Godin de Pesters 86.
Goeje (de) 63.
Goens (van) 40, 84.
Goes (van der) 36, 39, 82.
Goltz 58.
Goor (van) 60.
Goor den Oosterlingh (van)

40, 71.
Gooszen 32.
Gooten (van)  3 5 .
Goovaerts 27.
Gorkum (v&j 16.
Gouche (le) 38.
Gouda (van der Heyden de)

82. 83.
Gousiet 45.
Graaf (van der) 84.
Graaff (ven de) 51.
GrAafland 64, 86.
Graafland (Hooft) 24.
Gracht (van der) 22, 30, 34,

82, 53.
Graevestein 16. \
Grandiere  (de la) 14, 43.
GranprA  Molière 56.
Grauert 28.
(ìrault (de) 84.
Grauwen (‘8) 14.
Grave (Storm de) 48, 63, 88.
Gregory 23, 86.
Greve 79.
Greve (de) 70.
Greven 87.
Grevenbroeck (van) 13.
Grevenbroek 42.
Griethuysen (van) 86.
Grobbee 7 1.
Groenen (van) 41.
Groenendijk (van) 46.
Groeneveld 59.
Groenevelt (van) ll.
Groenewoude (van) 29.
Groesbeek 8 5.
Grolman  27.
Grommee 85.
Groot (de) 39, 43.
Groot Jamin (de) 27.
Groot Brittanje  (zie Engeland).
Grotenhuis van Onstein  (van) 70.
Gruau de la Barre 4, 16.
Gruterns 51.
Guerin 85.
Gutzlaff (von) 40.
Gijsberti Hodenpijl 55.
Gijselaar (de) 32, 56.

EZ.

Haak (Oosting) 61.
Haan (de) 61, 80.
Haan (Bierens de) 47.
Haas (de) 27, 61.
Hacke van Mijnden 72.
Hackfort tot ter Horst 30.
Hacvoerde (van) 77.
Haeck (van) 25.
Haeften (van) 68, 69, 85.
Haen (de) 76.
Haer (van der) 29, 30, 34,

46, 60.

Haerlem (van) 75.
Haersma (van) 52.
Haersma de With (van) 23.
klaersolte  (van) 53, 62.
Hagedoorn (van) 51.
Hagen (van der) 43.
Haitsma Mulier 47, 62.
Hallart 8.
Hallo 22.
Halmael  (van) 15, 38. -
Halteren  (van) 87.
Ham (ten) 30.
Hamal  (de) 22.
Hamer (de) 43.
Hamer (de Witt) 64.
Hamers 23.
Hammecher 40.
Hammerstein (van) 29.
Hanegraaff  86.
Hangest 52.
Hangest d’Yvoy 16, 39, 86,
Hannes (van Th;je)  56, 64.
Hanselanr 59.
Hansen 59.
Hardenbroek (van) 15, 63, 64.
Harder (de) 51.
Harderwijk (van) 34.
Hardmnn 17.
Haremaker 78.
Harencarspel (van) 46.
Harmana t 7.
Harpen (Krook van) 27.
Ilarpen  (Kuyper van) 56.
Hart (van der) 41.
Hartevelt 78.
Harting 78.
Hartitsch (de) 16.
Hartsen  79, 86.
Hartwijk 14.
Hasselaar 38.
Hasselman 23, 86.
Hasselt (van) 60.
Hasselt (Copes van) 87.
Hattem (van) 43, 59.
Hattum (van) 54.
Haudion (de) 52.
Haus 73, 88.
Haussy (de) 52.
Hautighem (de) 52.
Have (ten) 59.
Havelnar 45, 78.
Havreck S4.
Hay Muway 8 5 .
Haze (de) 38.
Hee (van der) 83.
Heeckeren (van) 27, 31, 64,

68, 78.
Heeckeren van Brandsenburg

(van) 55, 56, 87.
Heeckeren van Enghuizen (van)

64.
Beeclceren van Molecaten (van)

15.
Heeckeren  van Walien (van)  55.
Heel [van)  47, 86.
Heemskerck (van) 36, 38, 84.
Heemskerk 86.
Heemskerk (van Beest van) 85.
Heemstrn (van) 15, 31, 46,

47, 55, 70.
Heerdt (van) 31, 64, 70, 71.

H e é r e n  13, 14, 51.
Hegge (van der) 21.
Heidanus 6 6,
Heiden (van der) 83.
Heim (van der) 24, 31.,  88.
Hein 24.
Hein (Vlielander) 62.
Heinsbergeu (van) 43.
Heis (van) 43.
Helder 72.
Hel1 (van der) 67.
Hel1  gez. Rrienen (van der) 6 7.
Hel1  (Vrijburg van der)% 71.
Helmolt (van) 32.
Helmolt  (Camerling) 23.
Helmont (van) 51.
Helsdingen (van) 75.
Hemeri (van) S5.
Hemert tot Dingshof(van)31.40.
Hemert (Junius vau) 23, 80.
Hemert (von) 49, 78.
Hendriks 51.
Hengst (van) 64.
Hengstenberg 55.
Hennequin 7 8.
Henneveld (van) 52.
Hennin-Liétard (de) 52.
H e n n y  5 6 ,  8 6 .
Henricks 54.
Heppener 80.
Herama 17, 18.
Herauguières (de) 11, 12, 32.
Herbert  52.
Herema (van) 38.
Herius 59.
Herlaer 85.
Herlin (de) 52.
Herrewijn 38.
Hertog 54.
Herwaarden (van) 47, 70.
Hermaerden (van) 51.
Herwerden (van) 40.
Heshuis 59.
Hesse 24.
Hesselink 58.
Hessen 25.
Iiettinga Tromp (van) 63.
Heukelom (van) 46, 62, 80.
Heukelom (Siegenbeek van) 63.
Heus (de) 78.
Heusden (van) 2. 43.’
Heuvel (van den) 32, 84.
Heuyter (de) 38.
Eleybeke 14.
Heyde (van der) 83.
Heyden (van der) 71.
Heyden de Gouda (van der)

82, 83.
Heym 34.
Heyn 76.
Heynen 60.
Heyningen  (van) 60.
Heynis 62.
Heys (van der) 43.
Heyst (van) 70, 78, 88.
Hidding 61.
Hiddingh 6 1.
Hillama (van) 52.
Hilleman 8 5.
Hilling  15.
Hinlopen 24.

Hoboken (van) 79.
Hochede 43.
Hochepied (de) 83.
Hochkirchen (von) 69.
Hodenpijl  (Gijsberti) 65.
Hodgson 64.
Ho&  36.
Hoek (van) 43.
H o e k g e e s t  4 3 .
Hoeksema  24.
Hoen (de) 52.
Hoen (‘t) 21, 56.
Hoenders 30.
HoepeIing  43.
Hoeve11 (van) 48.
Hoeven (van der) 88.
Hoeven(des Amorie van der) 72,
Hoeven (Pruys van der) 31.
HoeventTempelman  van der)BF.
Hoevenaar 7!1.
Hoey  (van) 25.
HOE  [Donker van der) 46.
Hoff (Im) 78.
Hoffmann 27.
Hofmann 27, 88.
Hogendorp (van) 31, 32, 79,
Hoitenga Speelman 47, 79.
Holdinga (van) 60.
Hollaer 38, 46, 60.
Holle 31, 49.
Holst (Roland) 55.
Holthe (van) 63.
Holthevan Echten (van) 16,24.
Homminga 3, 17.
Hommius 65.
Hondt (de) 36.
Honigh 46.
Honnepel (van) 60.
Hooft 21, 38, 76, 86.
Hooft Graafland 24.
Hooft (‘t) 70, 71, 80, 86.
Hoofts 56.
Hoogenhouck (van) 38.
Hoogerwaard (de Lille) 7 1.
Hoogeveen 88.
Hoogeveen (van) 31, 84.
Hoogh (de) 60.
Hoogstraten (van) 73.
Hoogvliet 23.
Hoop Scheffer (de) 86.
Hooreman 45.
Hoorensteyn (van) 53.
Hoorn (van) 43, 45, 55, 82, 83.
Hoorn (Westpalm van) 55.
Hop 79
Hopcoper 42.
Hope 64.
Hora Siccamn 15, 16, 70.
Hordijk 22, 39.
Hornman 43.
Houck (van der) 66.
Houckgeest 14.
Houckgeest (van Braam) 86.
Houte  de Lange (ten) 86.
Houten (van) 48, 87.
Houterlee 83.
Houren (van der) 32.
‘Houveo van Oordt  (van der) 48.
Houwen 51.
Houweniugen (van) 83.
Hove (van der) 30.
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Hovell (van) 15.
Hoven (van) 43.
Hoven (Uit den) 85.
Hovius 88.
Hovy 23, 40.
Hoxwier 60.
Hoycr 55.
Hoynck van l’npendrecht  86.
Hoytema (van) 86.
Hoytsmn  (van) j2.
Hnnrt  43.
Hubrecht  7 2.
&ldde 3s.
Iludig 55.
Huentler (ten Cate) 63 .
Hulft 38. .
Huisinga  Dekker 79.
Hulhint  52.
Hulshof 23.
Hulst (van der) 39.
IIurgronje 5.
Hurgronje (Snouck) 47, 70.
Huting  67.
Huydecoper 5, 78.
Huvdekouer  55.
Huig.&27,  41, 83.
Huvrbens 5.
Huiihens  Ijacker 8 8 .
Huysing 61.
Huysingh  52, 61.
Huysmati  71.
fluyssen van Kattendijke 80.

. I.

Iddekinge (van) 45.
M;inggag  (van) 55.

ImEyze ‘van Batenburg 39.
Im Hof 78.
Imhoff (van) 16, 61, 80.
Inn- en Kniphuizen (van) 79.
Insinger 71, 79.
Intvelt 63 .
Isendoorn à Blois (van) 22.
Isselstein 85.
Isselt (van) 54.
Iterson (van) 55.
Ittersum (van) 24, 56.
I t t r e  6 .

Jf.

Jackson  78.
Jacob (s’) 86.
Jacobi (de) 87.
Jacobs 53.
Jacobson 39.
Jaersma 17.
Jager Gerlings 86.
Jagt (van der) 47.
Jalink (van Damme)  56.
Jamin  (de Groot) 27.
Jans 14, 58, 59.
Jansen 58, 59.
Jansepoel (van) 21.
Janssen 53.
Janssens  80.
Jantzon van Erffrenten  48.
Jardin (du) 84.
Jaapers 5 8.

Jeude  (van Lidth de) 47, 70.
72, 79.

Jeune (le) 39, 43.
Jeune  Evertsz  (le) 72. ’
Jochems 7 1.
Joigny (de) 19.
Jolles 70.
Jolly 60.
Joncbeere (de) 24, 70.
Jong 24.
Jong (de) 27, 32, 56.
Jong van Beek en LJonk  (de) 24.
Jong van Rodenburgh (de) 62.
Jong (Josselin de) 88.
Jonge (de) 31, 39, 46, 63.
Jonge van Ellemeet (de) 45.
Jonge van Valckevoort (de) 44.
Jonge van Zwi,jnsbergen  (de) 7 1.
Jongh (Crena  de) 70 , 79.
Jordens 58.
Jorissen 87.
Josselin de Jong 88.
Janius  van Hemert 23.
Jutphaas (van) 29, 34, 67.
Juwinga (van) 38.

H.

Kahle 71.
Kakebeeke  62.
Kalkoen 74.
Kanter (de) 35, SÖ.
Kanter (de Laat de) 71, 72.
Karnebeek (van) 88.
Kasteele (van de) 70.
Kasteele (LJingemans  vande)26.
Kat (de) 86.
Kate (ten) 79.
Kattenbelt 53, 54.
Kellep (von) 85
Kempen (van) 59, 86.
Kempenaer (van Andringa  de)

31, 78, 79, 87.
Keppel 60.
Kerens de Wylré 56.
Kerkhoven 63.
Kerkwerve (van) 30, 34.
Kerkwijk  (van) 71.
Kerreman 60.
Kerstans  8 5.
Kerstens 48.
Ketelaar 39, 43.
Ketgens 43.
Ketjen 32, 71.
Keuchenius 72.
Keulemans 43.
Keuitjes 68.
Kevink 58.
Keyser (de) 52.
Kingma  88.
Kinsbergen (van) 21.
Kisselius 79.
Klfrck  7 1.
Klerk (de) 2, 26, 61.
Klerk de Reus 15, 40.
Kleyn  van Willigen 72.
Kleynefelt  56.
Klinkhamer 79.
Klopman  59.
Kluyt 45.
Kneppelhout 15, 27.

Knierum 15.
Knios 39.
Knibelsdorf  (von) PS.
Knol 46.
Knoppert 53.
Knuttel 39.
Knuyt (dej 21.
Koch 59.
Koek (de) 63, 64.
Koek van Leeuwen (de) 48.
Kocq van Rreugel (ClitTord)  62.
Koen 43.
Koeniy 86.
Kofoed 39, 71.
Köbler  63.
Kok 59.
KOM 86.
Koolemans Ijeynen 70.
Koopmans 27.
Kooy (van der) 22.
Kop (van der) 63.
Kornlein 46.
Kortebrand 32.
Kost 72.
Kotermans 12.
Kovmans 16, 36.
Kriamer  32.
Kraan (van der) 24.
Krayenboff  16, 31.
Krayenboff  van cie Leur
Kreek (van der) 39, 51.
Kreke (van der) 51.
Kronenberg 40.
Krook van Harpen 27.
Kroon 43.
Krul 37, 53.
Kruse 37.
Kruyff  (de) 62.
Kruymel 64.
Kulenkamp Lemmers 40. l

Kun (van der) 78.
Kuyper (de) 15, 71.
Kuyper van Harpen 56.
Kuytenbrouwer 67, 68.

L.

Laat de Kanter (de) 71, 72.
Labouchère 32, 39, 86.
Lach de Bère 63.
Laen  (vau der) 60.
Lalait;g (de) 52.
Lalaing (van) 29.
Lamnn  Trip 64, 86.
Lambremont (de) 47.
Lambrechtsen 38.
Lameteren 43.
Lammers van Toorenburg 86.
Lamsweerde 39.
Lamzweerde (van) 6, 7.
Landas  (de) 52.
Landschot [van) 39.
Lange 42.
Lange (de) 70. -
Lange van Wyngaerden (de) 7 1.
Lange (ten Houte  de) 86.,
Langerack (van) 34.
Lannay  (de) 52.
Lans 62.
Lanscroon (van) 27, 34.
Lantschot 39.

Lantsheer 7 1.
Larivière 43.
Lattre (de) 52.
Launny (de) 7.
Lnurenburg  (van) 19, 20.
Lavie 47.
Lawick van Pabst (van) 16.
Lechner 73.
Leek de Clercq (van der) 7 1.
Ledeboer 39, 78, 79, 86.
Lee (van der) 42.
Leemans 31.
Leembrugqen  48, 72.
Leesberg 63.
Leeuw (van der) 79, 86.
Leeuwen (van) 79, 82.
Leeuwen (de Koek van) 48.
Leeuwen (van Leyden van) 86.
Leeuwen Boomkamp (van) 64.
Leiningen (van) 20.
Lely 87.
Lely (van der) 87.
Lemmers (Kulenkamp) 40.
Lemker 58.
Lennep (van) 23, 31, 32, 47,

71. 75.
Lens’87.
Lestevenon Si.
Leur (van de) 43.
Leuthner 86.
Leuveling Tjeenk (de Bie) 47.
Leyden (van) 82, 85.
Leytlen van Leeuwen (van) 85.
Lichteuberg  (de) 28, 29.
Lidth de .Jeude (van) 47, 70,

72, 79.
Lieferinck 14, 77.
Liegtenberg 66.
Lier (la) 83.
Liere (van) 60.
Lieschiug  88.
Liétard (de Hennin) 52.
Lille Hoogerwaard (de) 7 L.
Lillers (de Carnin) 81, 84.
Limburg 20.
Limburg Stirum (van) 23, 31.

39, 63, 70.
Linden (van der) 15, 70, 86.
Lindo 79.
Lingen (van) 53.
Lippen 19.
Lipperus 53, 54, 58.
Lissebon  (van) 40.
Lith (van der) 48..
Löben Scls (van) 30, 64.
Lochman van Königsfeldt 48.
Lodenstein (van) 85.
Loeff 48, 49.
T,oeff  (Verniers  van der) 71.
Lohiez (van) 52.
Lohman (de Savornin) 62.
Loman 63, 86.
Loo (van) 13, 35, 85.
Loon (van) 18, 37, 72, 79.
Lopez Suasso 55, 87.
Lorentz 80.
Lorentz (von) 86.
Losecate 54.
Loten 5.
Lotichius 16.
Lotsy  80.
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Eoup (Macalester) 79.
Louvois (de) 58.
Lucassen 48, 60.
Ludigman 17.
Luiscius (Stipriaan) 62.
Lusing Tonckens 5 5.
Luttenberg 54,
Luzac 46.
Lij (de) 39.
Lyaucama 2. 6, 17, 18.
Lijdeker 39.
Lydius 74.
Lijnden (van) 15, ÌS, 19, 24, 31

38, 39, 62.
Lijnden (van der) 58.

b l .

Maas Geesteranus 56.
Macalester Loup 79.
MacarB 30.
MacarM (Retbaan) 55.
Mackay 16, 70, 79.
Macquelijn 64.
Made (van der) 11.
Mahie 86.
Mahlstede 80.
M aidman 40.
Mailly 84.
Maire (le) 52.
Malapert  (dej 35, 64.
Malsen (van) 29, 60.
hlamuchet (de) 35.
Man (dej 26.
Mandele (van der) 63, 78.
Mandri 70.
Manteuffel (von) 15.
Marcellus 21.
Marchant d’Ansembou;g  (de)

31.
Marchie Servaas, (du) 24.
Marck (de la) 7 7.
Marckel  (van) 54.
Marechal 52.
Marees van Swinderen (de) 24.
Maretz  (de) 18.
Marienburgh 54.
Marienhoff (van) 88.
Marken (van) 48.
Marle (de) 84.
Marle (van) 15.
Martens van Sevenhoven 70.
Martini 63.
hlart,ini van Geffen  88.
Marus 66.
Mnssenbach  (von) 64.
Mast (van der) 13, 14, 43, 77.
Matthiessen (Sandenbergh) 88.
Matsma 52.
Mauregnault (de) 15.
Maurik (van) 45.
Maurissens (de) 32.
Mauritz 16, 40.
Mauvoisin (de) 18.
May 71.
Mechelen (van) 13.
Meckema (van) 38.
Mecklenburg 25, 26.
Meder  56, 63.
Meel (van) 38.
Meemeling 63.

bleer (\an der) 38, 39, 74, 80,
85, 87.

Meer van Berendrecht  (van der)
46

Meer de Wijs (van der) 31,64.
Meer Mohr (van der) 24.
Meerman 52.
Meerten (van) 80.
Meerten van Abcoude (van) 29.
Mees 16, 39, 40, 47, 63, 70,

71, 79.
Meester (de) 16, 66.
Meeteren (van) 48.
Meeteren (Westerouen van) 15,

16, 23, 27, 31, 71, 79.
Meruwsen 59.
Meinertshagen 24.
Melort 15.
Melvil 55.
Merches 52.
Merchier (le) 52.
Mercier  16.
Merens  39.
Mersch (van der) 31.
Mertens  7, 63.
Merveld (van) 68.
Merwede (van de) 10.
Merweyde (van  der) 44.
Mesdag 38.
Mesker 56.
Metelerkamp 87.
Meulen (van der) 35, 51.
Rleurs (van) 27, 79.
Meuwsen 54.
Meye (van der) 34.
Meyer 40, 54, 61.
Meijier (de) 27.
Meylink 78.
Meys 21.
Michgorius 32.
Michiels  van Kessenich 24.
Michiels  van Verduynen 32.
%liddelhoven  (van) 43.
Mine (de la) 52.
Minnema de With 40.
Miseron 43.
Mispe lb lom Beyer 15, 16,

48, 70, 86. -
Mist (Uitenhege de) 68.
Mock 70.
Moddeiman  31, 48, 62.
Moens 27.
Moermans 43.
Rlolhuysen 72.
Molière (Granpré) 56, 86.
Mol1 31, 64.
Mollerns 16, 31, 79.
Molwitz 15.
Momma 62.
Monchy (de) 39, 79.
Monfaucon 19.
Mont (du) 43
Montauban van Swijndrecht

55, 64.
Montbelliard’ 19.
Montfoort (van) 29, 35, 85.
Moor 52.
Moret 84.
Morrplais  84.
Morris  (van I3raam) 48, 86.
Mortelmans 15.

Mosman  43.
Mossel 61.
Motte (de la) 52.
Motten 77.
Moucheron (de) 85.
Muelen (vander)  2, 5, 26, 35,

48, 71.
Müffling gen. Weiss 86.
Muissart  18, 38.
Mulder 43.
Mulert 62.
Mulier 40.
Mulier  (Ilaitsma) 47, 62.
Mulken (van) 80.
Muller 71.
Muller (Wolterbeekj 39.
Muntendam 7 1.
Munster (van) 85.
Munter 38, 72.
Murray 85.
Musquetier 16, 24.
Nluyters  43.
Mije (van der) 38, 45.
Mijl (van der) 83.
Mijle (van der) 34, 74.
IMijnssen  23.

1v.

Naamen van Eemnes (van) 78.
Nackerk 74.
Naerssen (van) 31, 40.
Nagel1 (van) 48, 80, 87.
Nahuys 64.
Namur (de) 15.
Nangis 19.
Nanninga Uytterdijk 27, 78.
i;;;;u5(5van)  26.

vauta  (l&ia van) 72.
Neale (van) 82, 84, 85.
Neck (van) 38.
Nederlanden 25.
Nederloff 7 9.
Neef (de) 43.
Neeve (de) 43.
Nellesteyn (van) 80.
Nepveu 27, 62, 63.
Nering Egel 39, 79, 85.
Nes (van) 82.
Nes van Krayestein (van) 60.
Nes van” Meerkerk  (van) 48,

56, 63.
Nesse (van de) 52.
Netten (Geisweit van der) 72.
Neujean 8 6.
Neukirchen gend.  Nyvenheim

(von) 16.
Neve (áe) 6, 7, 43, 80.
Nicauet 5 2.
Kieistrasz 7 8.
Nievelt (van) 29.
Nieuwmans 43.
Ninaber 6 6.
Nispen (van) 47,48,71,  82, 83.
Nisse (van der) 82.
Nivelle (van) 19.
Noest 56, 77.
Noirot 46.
Nolthenius 63.
Nolthenius (Tutein) 23, 40, 79..

Noordaa (van der) 33.
Noorde (van) 34.
Noordwijk (van) 60.
Noort (op ten) Si.
Noot 39.
Nooten  (van) 27.
Nooten  (Cambier van) 48.
Noppen 52.
Noris 60.
Notten (van) 24, 80.
Noyelles 8 4.
Nutt (van) 46.
Nije 8.
Nijs (de) 61.

0 .

Obreen 27, 70.
Ochten  (van) 71.
Ockers 46.
Ockerse 46.
Ockersae 42.
Ockinga 3.
Ockinga (ah) 18.
Oem 10, 38, 42, 44.
Oerlemans 44.
Oetelaar (van den) 42.
Offerhaus 72.
Oldenbarneveld gen. Witte Tul-

lingh (van) 24.
Oldenborgh (van) 39.
Oldeneel (van) 22, 24.
Oldenhof 16.
Olffen 21.
Ommen (van) 54.
Onga 52.
,Ongerboer  39.
Oomen 63.
Oordt (van) 16, 27, 48, 60,

61, 64, 73, 78, 79.
Oordt (van der Houven  van) 48.
Oort 63.
Oosten (van) 13.
Oosterlingh (van Goor den) ’

40, 71.
Oostervant (van) 19.
Oosterwijk (van) 87.
oosterzee (van) 32.
Oostinch 6 1.
Oosting 33. 55, 59, 62.
Oost,ing  Haak 61.
Oost.rum  (van) 29, 34.
Ootmarsum (van) 88.
Op de Camp 38, 60.
Opfikon (d’) 18.
Opmeer 21.
Opperdoes 24.
Orrinok 59.
Ort 39, 72.
Ortt 39, 80, 86.
Ostrel dit de Lierres 84.
Oudegein  34.
Oudemans  40.
Oudermeulen (van der) 56.
Oud Teylingen (van) 34.
Ouwerkerk de Vries (van) 56.
Oven (von) 71.
Overdijk  48.
Overstrate (van) 43.
Overstralen (van) 43.
Ovinçk 63. t



Oyen (van) 54, 60, 88.
Oyen  (Vofsterman  van) 2, 26.
ozy (d’) 86.

P.

Paarlberg 7 1.
Pabst 20, 26, 48.
Paedts 82.
Paets  36, 85.
Paillier 39.
Pallaes (van) 29.
Pallandt (van) 16, 69.
Pander 37.
Panhuys  (van) 35, 47, 62.
Panneboeter 7 5.
Pape (le) 52.
Pardo 84.
Parvé (Steyn) 31, 40, 79.
Pasque de Chavonnes 83.
Passevant 38.
Patijn 31, 46, 87.
Patijn (Clotterbooke) 65, 86.
Paulier 3 9.
Pauw 51, 55, 67, 68, 84.
Pauw (de) 43.
Payen 52:
Pelleriin 52.
Pelli&ne 18.
Pels 46.
Pelt 21.
Pelt (van) 24.
Penning 87.
Percy (de) 15.
Per& 66.
Perre  (van de) 14.
Perron (dul 55.
Persijn (van) 31, 83.
Pertant 44.
Pesters (de) 49.
Pesters (Godin de) 86.
Pfaltz 15.
Pfister  (de Wetstein)  32, 5 6 .
Pichot 55.
Pietersen 45.
Pilaar 43.
Pilaer 5 1.
Pirot 15.
Pit 65.
Pla (la) 83.
Plancqz (des) 52.
Plate G3.
Plaussis  ( d e )  1 8 .
Pleite 31.
Plettetiberg (van) 39.
Ploos van Amstel 48, 64.
Podt 58.
Poel (van de) 36, 39.
Poel (van der) 60.
Poelenburg 52.
Poest Clement (van der) 21, 27.
Poignet 84.
Polis 48.
Poll (van de) 23, 30, 31, 38,

45, 46, 48, 79.
Polvliet 71.
Polijn Buchner 64.
Pontanue 61.
Pook 61.
Porte  (de la) 83.
Porte  (André de la) 86.

Portielje 55.
Posson (de) 37.
Postelle (de) 52.
Posthumus 5 5.
Pot (van der) 55, 70.
Potter 87.
Pottere (de) 43.
Pourbus 35.
paus 42, 46.
Praem 51.
Previninire 30.
Prbvost  52.
Prévost (le) 52.
Pringle 87.
Prins 27, 47, 53.
P r i o r  5 5 .
Proeys 28.
Pruissen  25, 26.
I’ruys van der Hoeven 31.
Putman  58, 59.
Putman  Cramer 78.
Putte (Fransen van de) 62.
Putter (de) 83.
Puys 30.
Pijl 66.
Pijl1 67.
Pijnappel 63.
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Quarles de Quarles 55.
Quarles van Ufford 47, 70.
Quartelners 38.
Quekel 42.
Quintus 24, 80, 86.

n.
Raad (Tengnagell de) 39.
Raaphorst (van) 34.
Raavdt Ide) 31.
RaciemaChe;  6 1 .
Radensteyn (van) 51.
Raders  (van) 55, 71.
Raedt 21.
Raedt van Oldenbarneveld 24.
Raephorst (van) 28.
Raesfeld (van) 60.
Raesvelt (van) 34.
Raet (de) 82.IRahe 32.
Rahuscn 31, 78.
Ram 24, 39, 56, 59, 68, 87.
Ramaer 31, 48.
Rambaldo 48.
Ramencourt (de) 52.
Ramos 64.
Ramsel 76.
Randenrode van der Aa (van) 60.
Randwijck (van) 39, 47, 64.
Rappard (van) 55, 64, 71, 88.
Rappold 32.
ltavallet  (de) 40.
Ravens 66.
Reede (van) 16, 23, 32.
Reede van Oudshoorn (van) 87.
Reede tot ter Aa (van) 63.
Reenen  (van) 16.
Reepmaker 27, 63, 71.
Rees 40, 80.
Rees (van) 54, 86.

Reigersman, 82, 83, 84.
Reinalda 72.
Reitz 40.
Rendorp  16, 32, 38.
Renesse (van) 19.
Renesse van der Aa (van) 60.
Renesue  van Wilp (van) 87.
Renesse van Wulven (van) 60.
Rengers 71, 87.
Rengers van Naerssen 26.
Repelaer  79.
Retel 78.
Rethaan Macaré 55.
Reuchlin 24.
Reus (Klerk  de) 15, 40.
Reygersman 82.
Reyuegom (van) 14.
Reynst  76.
Reyntjes 72.
Rhede (van) 21.
Rhede van derKloot  (van) 2,26.
Rhee (van) 15.
Rheede van Oudshoorn (van) 6 1.
Rhijn (van) 64.
Ridder 53, 54, 58.
Ridder (de) 48, 56, 59.
Riedesel (von) 15.
Hiemsdijk (van) 40, 61, 62,

63, 64, 79, 86.
Rietstap  26.
Rieu tdu) 48.
Rjgail Certon 87.
Rlneyy (de) 52.
Rinia van Nauta 72.
Rink 79, 80.
Ripping 86.
Rivet 71.
Robbt!  (de Vries) 40.
Robert 39, 70.
Roch 38.
Hocque (de) 52.
Rodenburgh (de Jong van) 62.
Roebel 43.
Roelants  43.
Roëll 24, 31, 63, 70, 79, 88.
Roelofs 62.
Roeters van Lennep 71.
Roland Holst 55.
Rolandus 65, 66, 74, 75.
Rollemont 52.
Rombaeh 63, 78.
Römer 57.
Romondt (van) 16.
Roo (de) 48, 56, 79.
Rookmaaker 78.
Roornan 30.
Roon (rau) 38.
Roorda 3, 17, 18.
Rooseboom 70.
Roosenburg  63, 71.
Roovere (de) 82.
Rosa 84.
Rosnnt (van) 34.
Rose 64.
Rosenburg 12.
Rosendael 42.
Rosenraad 43.
Rosenthal (Eosch van) 63.
Rossem  (van) 68, 79, 85, 86.
Rossum du Chattel (van) 70.
Rost 52.

Rothelaire (de) 52.
Roubais (de) 52.
Rouck (de) 13, 14, 15, 77, 78.
Rouget 51.
Rouse 54.
Rouville (de) 31.
Roux (zie de Rouck).
Rovere (de) 85.
Roy van Zuidewijn (de) 79.
Roy (le1 52.
Royaards (van Erpers)  72.
Royen (van) 7, 42, 46.
Ruarius 80.
Rubbens 39.
Rueck 80.
Huever (de) 6 0 .
Ruloffs 86.
Rumpf 60.
Rumpff 60.
Russel Boerlage 8 6 .
Rutenborch (van) 29.
Rutgers 58.
Ruysch 20, 35, 36.
Ruytenburg (van) 82, 85.
Ruytenburgh (van) 41, 42.
Ruyven (van) 38.
Hljckaert 46, 52.
Rijckevorsel (van) 16, 63, 70,
Rijgersman 39.
Rijkaart 52,
Rijke (de) 14.
Rijkens 55.
Rijn (van) 34.
Rijser  86.
Rijser  (Zegers) 7 1.
Xijswijck (van) 42.

s .

Sacré (Walaardt) 78.
Saftleven (of Sagtleven) 30.
Saksen 2 5.
Salenson 52.
Salve de Bruneton (de) 80.
Salverda  40, 86.
Sandberg  23, 31, 40, 59.
Sandenbergh  Matthiessen 88.
Sandick (van) 27, 84.
Sandra 30.
Santen (van) 38, 51.
Santheuvel (van den) 12,32,48.
Sart (du) 60.
Sasse van Ysselt (van)‘27, 71.
Sauerbier 63.
Saussaye (Chantepie de la) 68.
Sautijn 38, 60.
Savornin Lohman (de) 62.
Sawyrr 32.
Scarampi de Prunei 63.
Schaapman 53, 54.
Schadee 79, 86.
Schaqe  (van) 21.
Schei&us  41.
Scheffer 33, 43.
Scheffer  (de Hoop) 86.
Schelfhout 80.
Schellink 79.
Scheltema 63.
Schenaerts 8.
Schenck van Nijdeggen (van)

48, 60.



Schenk 88.
Schepper (de) 79.
Schepper (IJssel de) 31, 56,

64. 79, 85, 86.
Schepping 53.
Scherpenzeel (van) 29, 34.
Schiefbaan  88.
Schil1 70.
Schimmel (van Brakel)  24.
Schimmalpenninck  48, 55, 85
Schimmelpenninck  van der Oqe

32, 48; 86.
Schluiter (de la Fontaine) 87.
Schmidt suf Altenstadt (von)

40, 72.
:

Schmitz 63.
Schokker (Arkenbout) 86.
Scholten  38.
Schomerus 64.
Schoon 74.
Schoonhoven (van) 38, 84.
Schöonlow 84.
Schopman 45.
Schorer  24, 55, 71.
Schot 48.
Schotel 7 1.
Schouten 32.
Schouwmans 43, 51.
Schovel  (Elias)  56 .
Schram 42.
Schrirck (van der) 66.
Schrijver of Scryver (de) 67.
Schueren (van) 31.
Schuller  tot Peursum 86.
Schuurbeque Boeye 15, 30,39.

86.
Schuurman 31. .
Schuylenburch (van) 48, 51.
Schuglenburgh (van) 36, 38, 84.
Schuylinck 59.
Schuyrman 53.
Schuyten  32.
Schwartz 86.
Schwartzenberg en Hohenlans-

berg (thee) 15, 32.
Scott (de) 8.
Scotte 35.
Scriverius 59.
Segers 35.
Segwaert (van) 58.
Sein (van) 18.
Sejourne 52.
Selle 52.
Sels (van Löben) 31, 64.
Seraerts  (‘t).
Scrgoigne 32.
Serrière (de) 15.
Serrurier 79.
Siccama (Bora) 15,16,70,86,87.
Sichterman 32.
Siokinga 8 6.
Sickinghe  62, 63.
Sicleers 7.

*Siegenbeek  van Heukelom 63.
Sieltmis  59.
Siertsema 24.
Simon 39
Simon Thomas 56, 70.
Simonis 37.
Simons 46.
Sindicus  48.
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Singendonck 88.
Sinsen 43.
Sistal 40.
Sitter (de) 78.
Siwerts 21.
Six 15, 24, 46, 52.
Sleyden (van der) 70.
Slingeland 42.
Slingelandt (van) 32.
Slingerland (van) 22.
Sleet  31, 56.
Sleet tot Oldhuis 73.
SIoet van Oldruitenborgh 70.
Sleet  van Wnrmelo 6 4 .
S!oet vau Westerholt 55.
Sloet van Zwanenburg 31.
Sloot 58.
Slot 48.
Sloterdijck (van) 40.
Sluys (Dubbeldemuts van der)

71.
Smallegange 11 I
Smallenbure 55.

”

Smalt 80.
Smeth (de) 32, 38.
Sminck 41.
Sminia (van) 78.
Smising 68.
Smissaert 47.
Smith 47, 61.
Smit,z  71.
Snellen 79.
Suellius  82.
Suethlage  (Fuhri) 55.
Snoeck  51, 8 3 .
Snouck Hurgronje 47, 70.
Snouckaert van Schauburg 48.
Soek 37.
Suhier 18.
S>nsbeeck  (van) 86.
Sonsbeek (van) 52, 54.
Souburg 42.
Souvre (de) 58.
Spaar 58, 59.
Spner  54.
Spangen (van) 44.
Speck (van der) 38, 60.
Speelman 3, 12, 15, 60, 70, 88.
Speelman (Hoitenga) 47, 79.
Spenpler (van) 79.
Spiering 70.
Spieringshoek 71.
Spilln*r (von) 55.
Sprecher de Bernegg 88.
Sprenger  van Eyk 16, 56.
Sprimont (de) 22.
Spruyt 78.
Staal 76, 88.
Staal (van Steenbergen) 88.
Stae . . . 59.
Stam 39.
Stapele (van) 78,
Stapelen (van) 39 43.
Steeland  (van) 6, 7.
Steenbergen (van) 88.
Steenbergen Staal (van) 88.
Steengracht 16, 55.
Steenis 45.
Steenkcrck 5 3.
Steenlack 46, 72.
Stein Callenfels 78.

Steinfurt 2.
Stelling 39.
Stepraedt (van) 60.
Sterre  (van der) 28.
Steur 87.
Steyaart 7 5.
Stevn Parvé 31, 40, 79.
Stipriaan Luiscius  62 .
Stirum (van Limburg) 23,

31, 39, 63, 70.
Stogelen  39.
Stolk 39.
Stolk (van) 55.
Stoop 16,23,43,  55,62,63,78,

87.
Stoppelaar (de) 86.
Storm de Grave 48, 63, 88.
Storm van ‘s%ravesande 41,64.
Stort (van Genderen) 86.
Stoutenburgh 46.
Stouters 39.
Straaten (van der) 80.
Stralen (van) 78.
Stratenus 63, 75.
Stratingh  79
Strick  van Linschoten 31,64,86.
Stringe (van der) 83.
Stuurman 43.
Stijne 74.
Stijns 75.
Styrum (van) 7.0, 78.
Suasso  (Lopez) 55, 87.
Suchtelen (van) 24, 54, 58,

59, 60.
Suermondt 7 9.
Suringar 32, 71, 79.
Swaan 39.
Swaanswijk 38.
Swaenswijck 42.
Swaneberg 5 1.
Swart (de) 21, 86
Swaring 78.
Sweerts de Landas  47, 70, 88.
Sweys 55.
Swinderen (de Marees van) 24.
Syger ter Borch (de) 53.
Svpesteyn (van) 61, 71, 88.
Sijthoff  (van Barnum) 86.
Sytzama (van) 23.

W.

Taapken 8 6.
Tadema 48.
Taetsvan Amerongen 29,39,64,

87.
Teding  van Berkhout 16, 36,

39, 40, 46, 47, 64, 70.
Teixeira d’.Andrade  55.
Telders 7 0.
Temminck (de Vrij) 45.
Tempelman van der Boeven 86.
Tenbergen 39.
Tenckinck 2 7.
Tengbergen (Ebbenhorst) 78.
Tengnagell de Raad 39.
Tenrayen (van) 7.
Terburg  54.
Terville (Theben) 72.
Teutem (van)  39 .  .
Tex (den) 31.

Teylingen (van) 11, 34, 71, 72.
Teylingen (van Oud) 34.
‘peyssen 87.
Theben Terville 72.
Thibaut 18.
Thiel (van) 66.
Thieme 80.
Thin 67.
Thisseire 47.
Thoden van Velzen 62.
Thomas (Simon) 56, 70.
Thomassen à Thuessipk 59.
Thooft 78, 79.
Thoor (van) 60.
Thurkow 39.
Thije Hannes (van) 56, 64.
Tibault 78.
Tilanus 71.
Tilenius 39.
Timmerman 59.
Timmermans 64.
Tinholt  (van) 86.
Tissot van Patot 48.
‘I’itsineh 60.
Tjeenk  (de Bie Leuveling) 47.
Tierk 38.
Tbbias 58.
Tobtson 61.
Tombe (des) 47, 71.
Tomputte (van) 85.
Tonckens ( Lusing)  5 5.
Tongeren (van) 83.
Tonneboeyer 72.
Torote (de) 18.
Tour (de la) 60 .
Tour (du) 87.
Trakranen 70.
Tramerie 84.
Tresling 63.
Treslong (Bloys van)
Trip 38, 46, 48.

55, 62.

Trip (Laman)  64, 86.
Tromp 21.
Tromp (van Hettinga) 63.
Tugini 62.
Tulbach  6 1.
Tulleken  15, 62.
Tulp 46, 52.
Turnin 52.
Tutein  Nolthenins 23, 40, 79.
Tutelaer 84.
Tuyll van Serooskerken (van)

Twiss 40: 48; 7 8 .

Uffelen (van) 43.
Uit den Hoven 85.
Uitenhage de Mist 68.
Uitterdijk (Nanninga)  27, 78.
Ulft (van) 35.
Ulger 53, 54, 58.
Umbgrove 27, 65, 68, 71.
Umlauff 47.
Upwich (van der) 56.
Utenhamme 28:
Utenham 29.
Uytenham 34.
Uytewael 67.
Uyttenhoven 6 5.
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v:
Vacher  (le) 18.
Vaillant 47, 86.
Valck 48.
Valck (van der) 3.
Valckenaer (van) 34.
Valkenlmrg (van)  15.
Valkenier 83.
Vallensis 36.
Valtersen 42.
Varick (van) 85.
Varkevissér SS.
Varnevick 52.
Vaudeville 52.
Vaux (de) 52.
Veer (de) 7 1.
Veersen  (van) 48, 71.
Vegeliu van Claerbergen 31.
Vegelmans 46.
Veke (van der) 13.
Velner (de) 3 5.
Velius Baert 56.
Velthuys 53.
Velwijck 29.
Velzen  (Thoden van) 62.
Venesy 19.
Venningen (von) 22.
Verbeekmoes 43, 51.
Verberckmocs 51.
Verboom 51, 84, 85.
Verbrugge 39, 71.
Verbruggen 43.
Ver Burg 40.
Verburgt 56.
Verdam 40.
Verhaer 43.
Verhagen 6 3.
Verkens 74.
Verkouteren 7 2.
Vermandois  (de) 1 S.
Vermrulen 20, 21, 38, 60,

61.
Verniers van der Loeff  71.
Verschoor 24.
Verschuer (van) 16, 23.
Verschuuren 43.
Verspyck 23.
Verstege 42.
Verster  6 5 .
Versvelt  24.
Verwey 57.
Veye (de) 31.
Vianen 85.
Vianen van  Beverwecrd 34.
Viervant 48.
Vietor (Fresemann)  62.
Ville (van de) 52.
Villegas (de) 44.
Villers Grigoncourt (de) 47.
Virieu (de) 87.
Viruly 16, 24. 39, 55, 72.
Visscher 68.
Visser 40, 70.
Vissers 2 1.
Vivien 35.
Vlaanderen 2 , 19.

Vlaming van Outshoorn (de)
46, 52.

Vleugels 13, 14.
Vlieger 67.
Vlielander Hein 62.
Vlier 53.
Vliet (van der) 60.
Vloten (van) 63, 80.
Voerdenn (van) 77.
Voërst (van) 77.
Vogel (de) 84.
Voile 63.
Volckaert 74.
Vollenhoven (van) 55, 63, 78,

79, 85, 86.
Vollevens 75.
Voltelen  59.
Voogd (de) 39, 79.
Voogt (de) 32.
Voomberg 5 5.
Voorne 19.
Voorst (van) 23, 30, 31, 63.
Voorst van Beest (van) 64.
Voorst tot Voorst (van) 87.
Voorst (van der) 36.
Voortman  46.
Vorden (van) 85.
Vors terman van Oyen 2, 26.
vos 60, 61, 79.
Vos (de) 46, 60.
Vos de Wael 56, 58.
Vos van Avesaate 53.
Vos van Steenwijk (de) 32,

6l, 6 3  7 0 .
Vos van Nederveeu Cappel

(de) 16, 63.
Vree (de) 24.
Vreede  63, 7 0 .
Vreedc Bik 40.
Vresen  28.
Vries (de) 23, 27, 43, 74, 75,

7s.
Vries (van Ouwerkerk de) 56.
Vries Robbé (de) 40.
Vriesen 54, 58.
Vriesendorp 7 9.
Vroetschap 1 4 ,  5 1 .
Vrolik 30.
Vrij Temminck (de) 45.
Vrijburg  van  der Hel1 71 .
Vrijthoff  32, 87, 88.
Vijf hoek 43.

W.

Waal (de) 52.
Waalen 6 1.
Waanders (van Bloemen) 72.
Waard (de) 27.
Wachtendonck (van) 69.
Waeyen (van der) 85.
Wagenaar  30.
Wageningen (van) 27, 79.
Wagner  27.
Wagner (de) 80.
Walaard t Sacré 7 8:

Waldkirch Ziepprecht  (de) 46,

Walen 88.
Walieus  65.
Wal1 Bake (van den) 70.
Walle  (van der) 51.
Waller 27, 48.
Walraven 54.
Walta 33.
Walthertum SS.
Wannemaecker  (de) 35 ,  36.
Waning (van) 79.
Wassenaer lt.
Wassenaer (van) 45, 59, GO, 63.
Watering (van de) 26.
Wayen (van der) 85.
Weede (van) 5, 29.
Wee1 (van) 48.
Weelde (van der) 13.
Weemnels 2 4.
Weerdenborch (van) 34.
Weerdt (de) 66.
Weert (de) 66.
Wees (van) 34, .85. +
Weiler  (von) 24, 86.
Weiler  tot Poelwijk (von) 70.
Welle 34.
Welwijck 29.
Wenning 27, 56.
Wentholt 56, 8 7 ,
Werdmnller von Elgg 18, 40.
Werf (van de) 35.
Wermcs (dc) 52.
Wernar  33.
Werninck 55.
Wesel (van) 51, 73, 75.
Wesenhagen (van) 3 9 .
Wesselman van Helmond 63 ,

S6.
Westenberg  47.
Westendorp (van) 13.
Westerholt (van) 62.
Westerouen van Meeteren 15,

16, 23, 27, 31, 71, 79.
Westhoff 40.
Westpalm 6 1.
Westpalm van tloorn 55.
Westreeuen 32.
Westrenen (van) 24.
Westrhenen (van) 60.
Weteringe (van der) 54.
Wetstein Pfister  (de) 32, 56.
Weymer 46, 52.
Weytlandt 55.
Wichers 55, 80, 88.
Wirhers (Buttingha)  55.
Wickevoort Crommelio (van)

55, 56, 63.
Wierts van Coehoorn 86.
Wigeri Aberson 80.
Wiggers van Kerchem 39.
Wildt (de) 16, 31.
Wilhem (de) 46.
Wilkens 24.
Willemsz 2 1.
Willet 31, 48.

Willigen (Kleyn van) 72.

Willink van Collen 70.
Wintges 34.
Wisdom  63.
Wisse 10.
Wissenkerke (van) 44.
Wit (de) 43, 67, 68.
With (van Haersma de) 23.
With (van Minnem 1 de) 40.
Witheyn 84~
Witt (de) 38, 42.
Witt Hamer (de) 64.
Witte (de) 36, 46, 73.
Wittermans 39, 43.
Wolf 37, 56, 87.
Wolf (de) 56.
Wolff 36, 46.
Wolff van Westerrode (de) 72.
Wolframsdorff  (van) 48.

:

Wolterbeek 40.
Wolterbeek Muller 39.
Wolthers 16.
Wten Wael 6 8 .
Wttewaal van Wickenburg 47.
Wijck (van der) 31,40,  47, 48,

55, 87.
Wijcken (van) 29.
Wijenhorst (van) 53.
Wijer 53.
Wijck (van) 48.
Wijlich 85,
Wijlick (van) 72.
Wijlinck 53.
Wijnants  66.
Wijnbergen (van) 72.
Wijnmalen  7 1.
Wijnties  40.
‘ i j s  (de) lG, 74.
Wijs (vau der Meer de) 31, 64,

74 .
Wijse gez. Gijsberti  (de) 46.
Wijtema 62.

IJssel de Schepper 31, 56, 64.
IJssels  54.
Ysselt (van Sasse  van) 27, 7 1.
Yvoy (d’Hangest dj 32.
1Jzendoorn (van) 7 5.

Zacharias 40.
Zande (van de) 43.
Zegers Rijser  71.
Zeverijn 64.
Ziegenbirt von Rosenthal 71.
Ziepprecht (de Waldkirch)  JG.
Zillesen 48, 78.
zoute 36.
Zubli 31.
Zuylen van Nyevelt (van) 34,

48, 68, 79, 85.
Zwaenswijk (van) 74.
Zwanenburg (van) 39, 51.
Zijpema 60. :
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38a 28
386 22 nu :
38) 1 van onder

405 29 ,, #
41a 2 ,, boven
46~ 27 ,, onder
- 11
- 10 ,; :

AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN
.

staat:
des verlangend
der schenkers
Bst. Gezantschap 1602 in

Steelaud
1852
zwaluw
g o u d e
bl. 14’7
stierf
die reeds in 1578 in de
Pieterskerk te Leiden
boven het familiegraf der
Duijvenbode’s zon ziin

geplaatst
bl. 217
zoon van ‘Kneppelhout

Hardenbroeek
29

Jhr. C. Six
Molwitz
Klerck de Reus
van Manteufel
de Baer
van Gregorius
van Dorssel
Leiden

W.  J. Rendorp

stukken en
ware*
(vervolg) Januari 1883
Josephe
van Weyler
Margaritha
oud directeur
Hohenlondsberg
door haar is
d’Ablasing
Schotten
17 Juni 1695 (1)
(1) volgens anderen 26
Januari 1695
Verbnrg
van den Berg
en Dedel
Konigh.

Lees :

des verlangd
des schenkers
Achi  R Gezan tschap in
1602
Steeland
1862
zwaluwen
Gouda
bl. 146
aftrad
die nog in het laats-
der vorige eeuw aan
zeker huis over de Vliet-
brug te Leiden te z ien

w a s

bl. 2C6
zoon van C. J. Kueppel-
hout
Hardenbroek
(Dit cijfer moet een regel
lager staan)
Jhr. C. C. Sis
Molwitz, te Rotterdam
Klerk de Reus
von Manteuffel
de Bere
van den H. Gregorins
van Dorsser
Lienden

Wilhelmina Jacoba Ren-
d o r p

Stukken waren en
WaS

Januari 1883. ‘(vervolg)
Joseph
von Weiler
Margaretba
oud provinciale directeur
Hoheslansberg
het heeft
d’Ablaing
Scholten
16 October 169ö,

(vervalt)

Ver Burg
van den Bergh
Dedel;  en
Honigh.

v. d. Meer v. Beren- v. d. Meer v. Beren-
dreeht. drecht.
boven in No. 6

Blz. Regel.
476 1 4  van onder
- - I, ,!
- 13 I, w

486 14 ,, b o v e n

496 D en 6 ,, onder
52a 31 ,, boven
- 1 en 2 D onder

626 16 m bovenL

646  2 u n

- 25 en 26 ,, )I

65a, 12  onder

- 8 en 9 1 ,,

- 7 v ,I
66a 27 ,, boven
- 14 ,, ouder
661 1 y boven
71a 32 ,, onder

72b 18 ,, boven

- 28
Ij

Va 4 U onder

75a 27 ,, boven

- 33 » I,
75b 7 ,, 11
77b 24 n 1,
7 9 a 15 I, 1,
80b6 21 en 22 ,, D

8la 11 a onder
- 5 0
82b 18 1 ,,

8 4 a  21 ” .I
8 6 b 8 ,, boven

88a 1 en 2 II onder

Staat:
27 N.,
Brücken Fock
Bogaert, te Haarlem.

A. H. Beels, zoon van
Herman Hendr ik  en
van. . , . . . van Lennep
met C. S. van Lennep,

te Heemstede.

Elisa Waller,  dochter
v a n  Mr. A C. en van
c. P. s.

M. P. Bogaard
de Ramencaurt
Ontshoorn;
Juli 1853

Petrus Cornelis
1804,  st. op den huize
Veldhorst 24 Jannarij
1858, doeh!er
te Brielle),
Uyttenhoven onzer
heeft gevoerd.)
in een tweede huwelijk
27 Mei
stierf
Panlns
28

27
1-5

Steijaart
in leven vroedschap
Stcyoart
bl. 11-15
Macalaster Loup
te Medemblik, Ontvan-
ger der Directe belas-
tingen, enz.

deutsehes

Häuser
tentoontestellen
1752
te?
Ackersdijek.

Lees :

26 Henri,
Brueken Fock,
Boogaert, te Bergen op
Zoom.

Alexander Hercules Beels

geb. te Amsterd. 13 April
1859 met CorneliaSophia
van Lennep geb.te Heem-
stede 22 Maart 1859,
dochter van Cornelis en
van Sophia ‘Wilhelmina
Petronelln Teding van
Berkhout, te Heemstede.

Elisabeth Waller, geb. te
Haarlem 19 April 1883,
dochter van Mr. Albert
Carel en van Catharina

Petronella Susanna
’M. T. Bogaard

de Ramencoort.
Ootshoorn,

Juli 1883 (en doeronder)
GEBOORTEN.

Mr. Petrus Cornelis
1804,  dochter

te Brielle)
Uyttenhoven) ouzer
heeft gevoerd.
in den tweede huwelijk
27 Mai
stierft
Paulus

27
28
2 - 5
Stijaart
Vroedschap
Stijaart
bl. 13-15
Macalester Loup
Ontvanger der Directe
belastingen, enz. te Me-
demblik

dentschen.
Häuser
tentoon te stellen
1762
te Delft.
Ackersdijck, te’ Utrecht,
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